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RESUMO
A prática do reuso de água vem se tornando uma realidade em função da sua
evolução técnica e das necessidades regionais do uso da água, dada a crescente
demanda dos grandes centros urbanos. Um dos exemplos de empreendimento deste
tipo é a estação Aquapolo de tratamento de água de reúso, localizado no município
de São Paulo (SP), que fornece 650 litros por segundo de água industrial para o pólo
petroquímico da região do ABC. O empreendimento utiliza os reatores com
membranas, conhecidos em inglês, como Membrane Bioreactors (MBR), uma das
tecnologias atuais mais inovadoras no Brasil. No entanto, esta tecnologia ainda é
pouco utilizada no Brasil, devido ao maior custo de investimento e/ou pela falta de
conhecimento sobre as suas vantagens em relação às alternativas tradicionais.
Alguns dos aspectos mais relevantes para assegurar um bom desempenho dos
sistemas MBR e sua competitividade, são as condições operacionais utilizadas ao
longo do ano, que exercem grande influência no desempenho destes sistemas.
Compreender as relações entre as condições operacionais de um sistema MBR e as
variáveis ambientais que podem afetar o seu desempenho é fundamental para
demonstrar o potencial de uso desta tecnologia. Este trabalho procurou avaliar e
correlacionar os dados da operação de um sistema MBR terciário com as condições
climáticas. Foram levantados, consolidados dados operacionais do Aquapolo e,
utilizadas ferramentas estatísticas para avaliar o desempenho ao longo do ano. Foi
possível verificar durante o período de estudo, entre 2013 e 2014, que a média de
temperatura no inverno foi mais de 20% menor do que no verão, no entanto, a média
permeabilidade registrada foi maior no inverno (233,1 L/m2.h.bar) do que no verão
(206,3 L/m2.h.bar). Com intenção de verificar se as médias de dados eram
representativas do ponto de vista operacional, foi utilizada a ferramenta estatística de
análise de variância (ANOVA). O resultado obtido indicou que pelo menos uma das
médias das populações de dados de permeabilidade das estações climáticas foi
diferente, que no caso foi o inverno, onde o Fobservado (56,49) foi maior do que o Fcrítico
(2,63). Além disso, a permeabilidade apresentou correlação inversa à temperatura (0,34), ou seja, quando esta última se elevou a permeabilidade caiu. Por meio desta e
outras análises, descritas neste estudo, foi possível obter uma melhor compreensão
sobre os fatores que afetam o desempenho do sistema MBR e, com isso, propor ações
para otimizar a sua operação. Foi possível também concluir que a influência das
estações do ano, em São Paulo, afeta o comportamento do desempenho da
membrana do MBR e difere do que ocorre em países de clima temperado. Quando se
aumenta a temperatura é reduzido o desempenho das membranas, sobretudo, nas
estações mais quentes como o verão, tendo em vista que a atividade biológica pode
ser mais relevante do que o efeito associado a viscosidade, principalmente, pelo maior
potencial de depósito.

Palavras-chave: biorreator de membranas (MBR); desempenho de membranas;
depósito.

ABSTRACT
Influence of climate conditions on the performance Aquapolo water reuse plant
The practice of water reuse is becoming a reality according to their technical
development and regional water use needs, given the growing of demand from major
urban centers. One of the examples of this type of project is the Aquapolo water reuse
plant, located in São Paulo capital, which provides 650 liters per second of industrial
water from the petrochemical complex of the ABC region. The project adopts reactors
with membranes, better known as Membrane bioreactors (MBR), one of the most
innovative current technologies in Brazil. However, this technology is not widely used
in Brazil, due to the higher cost of investment and/or lack of knowledge about its
advantages over the traditional ones. Some of the most important aspects to ensure
good performance of MBR systems and their competitiveness are operational
condition use throughout the year. This study has the objective to evaluate and to
correlate the data of a tertiary MBR system in operation with climatic conditions. The
operating data were raised, consolidated and used as statistical tools for the
performance of the system over the year. It was possible to verify, during the monitored
period between 2013 and 2014, the average temperature in winter was over 20% lower
than in the summer, however, the recorded average permeability was higher in winter
(233.1 L / m2.h.bar) than in summer (206.3 L / m2.h.bar). Intended to verify that the
average data were representative of the operating point of view, it used the statistical
tool of analysis of variance (ANOVA). The result indicated that at least one of the
means of the seasons permeability data was different populations, in which case it was
winter, where Fobserved (56,49) is greater than the Fcritical (2.63). In addition, the
permeability was inversely correlated with the temperature (- 0.34), it means that, when
it is elevated permeability dropped. Through this and other analyzes described in this
study, evaluation was possible to obtain a better understanding of the factors affecting
the MBR system performance and, therefore, propose actions to optimize its operation.
It was necessary to point the influence of the climate in the used data, which affects
the MBR membrane performance. It reacts differently than in temperate countries. The
membranes’ performance is weak when the temperature increase, especially in the
warmest seasons like in the summer.

Keywords: Membrane Bioreactor (MBR); Membrane performance; fouling.
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1 INTRODUÇÃO

A escassez de água é um tema cada vez mais presente, sobretudo, nas cidades
com alto grau de adensamento populacional. Esta preocupação vem conduzindo a
necessidade de adoção de estratégias que possibilitem utilizar este recurso natural
renovável, mas finito, de maneira responsável (COSTA, 2003).
As duas causas principais da escassez de água são: i) escassez física, onde a
ocorrência de fenômenos naturais associados às condições climáticas de cada região
afetam a oferta de água, sendo insuficiente para atender à demanda requerida dos
diversos usos (agricultura, água potável, água industrial e manutenção dos
ecossistemas); e ii) a pressão causada pela sociedade sobre os recursos hídricos,
seja pelo aumento excessivo da demanda ou pela poluição, que diminuem a
quantidade de água disponível pela redução de sua qualidade. Estas causas podem
ser intensificadas, caso não haja recursos financeiros suficientes para o investimento
em infraestrutura ou não sejam priorizadas e estimuladas ações sistêmicas de uso
responsável da água, gerando demanda excessiva e aumento da poluição dos
recursos hídricos (MIERZWA, HESPANHOL, 2005).
Uma das formas de contribuir para redução do problema é o uso do recurso de
maneira eficiente, assim como de tecnologias que possibilitem o reúso de água.
Dentre as tecnologias que se destacam para o tratamento de água e efluentes, os
processos de separação por membranas, mais especificamente os reatores com
membranas submersas (MBR), podem ser uma alternativa para sistemas que exigem
padrões mais restritivos de qualidade de água. Neste tipo de processo, normalmente,
são utilizadas membranas de Ultrafiltração (UF) e Microfiltração (MF), pois operam em
pressões mais baixas, em função do maior tamanho dos poros e a característica dos
materiais utilizados na sua confecção (JUDD; JUDD, 2011).
As membranas de MF ou UF são utilizadas para o tratamento da separação sólidolíquido. A MF é capaz de remover protozoários, bactérias e sólidos em suspensão,
inclusive coloidais, enquanto a UF pode remover vírus e moléculas orgânicas, com
elevada massa molar (HOWELL,apud SCOTT, 2004).
A tecnologia de separação por membranas vem evoluindo constantemente, seja
pela melhoria de processos operacionais ou fabricação de membranas a partir de
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técnicas ou materiais mais modernos. No entanto, a ocorrência de depósitos ainda é
um fator limitante para o desempenho do sistema e muitas vezes leva à consolidação
de conceitos equivocados sobre a sua aplicação prática. Este fenômeno se
caracteriza pela perda de desempenho do processo de separação, devido às
interações entre os constituintes presentes no efluente, como partículas coloidais,
compostos orgânicos e inorgânicos e microrganismos (JUDD; JUDD, 2011).
Segundo Krzeminski e colaboradores (2012), o depósito em membranas aumenta
o custo operacional e de manutenção do sistema. Mesmo com os intensos esforços
para uma melhor compreensão do problema, o processo de depósitos em sistemas
MBR ainda não está completamente entendido, em razão da complexidade e das
múltiplas inter-relações dos parâmetros envolvidos, bem como no papel da filtração
do lodo ativado.
Verifica-se uma dificuldade no entendimento da ocorrência dos depósitos, pois há
um grande número de publicações na literatura que se baseia em resultados obtidos
durante a operação de unidades piloto, ou de dados de bancada, existindo um restrito
número de experimentos em instalações de grande porte (GÓMEZ et. al; 2012).
Embora o controle do depósito e o desempenho da membrana estejam diretamente
relacionado com as condições operacionais de um sistema do MBR, as pesquisas
recentes têm levantado que a adoção de algumas alternativas para projetos de grande
porte podem minimizar o problema, se o controle for considerado desde sua
concepção, tais como: na previsão de um pré-tratamento, na escolha do modelo mais
adequado de aerador da membrana, no material da membrana, na produção de
biossólidos e outros relacionados à carga hidráulica do sistema MBR (LE-CLECH et
al., 2006, apud DELGADO, 2011).
Outro fator de grande importância para o depósito em membranas é a variação de
temperatura, que pode afetar o seu desempenho, sobretudo, em temperaturas mais
baixas como as que ocorre em países de clima temperado. Isso se deve, basicamente,
pela razão de que temperatura afeta a viscosidade da água. Isso ocasiona a redução
da permeabilidade da membrana, em função da viscosidade aumentar quando a
temperatura cai (BRINK et al.; 2011). Por outro lado, não é somente o efeito da
viscosidade que influencia a permeabilidade, em países de clima tropical, como o
Brasil, o efeito da elevação de temperatura pode afetar mais, fortemente, a atividade
biológica do que em países de clima temperado. Dessa maneira, o processo da
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cinética biológica, pode ser favorecido pela elevação da temperatura. Nesse caso este
fenômeno pode ser mais relevante que o efeito associado a viscosidade,
principalmente, pelo maior potencial de formação do depósito (METCALF & EDDY,
2007).
O objeto escolhido para o estudo é a primeira unidade de grande porte para
fornecer água industrial, chamada Aquapolo. O empreendimento é resultado da
parceria entre a Odebrecht Ambiental e a Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo (SABESP), para fornecer de 650 a 1000 litros por segundo de
água de reúso para o Polo Petroquímico da Região do ABC Paulista.
O empreendimento possui como principal matéria-prima o efluente tratado pela
Estação de Tratamento de Esgoto ABC. O projeto pode ser considerado um MBR
híbrido, pois recebe uma parte do efluente clarificado proveniente do sistema de lodos
ativados convencional. A outra parte vem do efluente de tratamento primário o que
confere a esse sistema a característica de MBR híbrido. O sistema de tratamento
biológico, possui um reator dividido em duas partes: primeiro um valo de oxidação,
circundando um tanque anóxico, que juntos têm o papel de remover a matéria
orgânica e os nutrientes. Na segunda parte do sistema de tratamento biológico,
existem nove tanques com membranas de UF submersas. Cada tanque é constituído
por sete módulos membranas onde ocorre a produção do permeado, o qual é
estocado como água industrial ou parcialmente encaminhado para um tratamento
complementar, por meio de membranas de osmose reversa para remoção da
condutividade ainda presente no efluente permeado. A operação ocorre a partir de um
sistema automatizado que controla e gera dados regularmente acerca da produção
de água industrial e da manutenção do sistema.
Dessa forma, este trabalho foi idealizado como forma de contribuir para discussão
a respeito dos fatores que afetam o depósito e consequentemente o desempenho da
membrana, tendo em vista a disponibilidade de uma amostra significativa de dados
da operação de um MBR de grande porte no Brasil.
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2 OBJETIVOS

O objetivo geral desta pesquisa foi avaliar a influência das estações climáticas sobre
a operação do sistema MBR, visando a melhoria do desempenho da estação do
Aquapolo. Para isso foram traçados os seguintes objetivos específicos:

a) Identificação dos principais parâmetros e condições operacionais que estão
mais diretamente ligados à ocorrência de depósitos;
b) Analisar a influência das variáveis climáticas nos parâmetros operacionais
do MBR do Aquapolo;
c) Proposição de medidas operacionais que atenuem a ocorrência do depósito.
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Nos itens que se seguem, são apresentados os principiais temas que foram foco
da revisão bibliográfica. Inicialmente, a questão da escassez hídrica foi apresentada
como justificativa para a relevância das tecnologias de reúso. Neste contexto, foram
apresentados os aspectos mais relevantes do tratamento convencional e avançado
de efluentes, dando ênfase à tecnologia de membranas, incluindo a operação e os
principais problemas que se observam em instalações existentes.
Em seguida foram aprofundadas as questões relacionadas ao projeto e à operação
da tecnologia MBR, bem como do conceito de depósitos em MBR, os principais
parâmetros relacionados ao tema depósito e as formas para minimizar a sua
ocorrência.

3.1

Escassez de Água

A escassez de água é um tema que vem se tornando a cada dia mais importante
em função do stress hídrico em algumas regiões do Planeta. Apesar de ser um recurso
renovável possui limites de consumo.
Embora a disponibilidade hídrica de maneira global não se altere, há regiões onde
este recurso é mais abundante e outras em que há escassez. Dessa forma, sabe-se
que há uma má distribuição de água, devido as características locais e demandas
diferenciadas por água (GERTEN et al., 2013). Esta disponibilidade tende a se
acentuar pela demanda excessiva por água de alguns setores produtivos, crescimento
da população e, sobretudo, nos grandes centros urbanos onde estes dois fenômenos
ocorrem de maneira simultânea.
Segundo Gerten e colaboradores (2013), no que diz respeito à degradação
ambiental, há um limite do volume que pode ser extraído de água e, este está
diretamente ligado à manutenção dos processos ambientais que regulam a resiliência
do sistema terrestre. O limite é definido como o máximo de volume que pode ser
extraído de água doce, sem que se cause uma alta probabilidade de grandes impactos
negativos à sociedade.
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Uma região pode ser considerada com problemas de escassez quando a sua
disponibilidade hídrica não alcança 1.700 m3 per capita. Isso pode comprometer o
desenvolvimento e o bem-estar, gerando crises como: a falta de alimentos, conflitos
regionais e degradação ambiental (MIERZWA, 2002).
Segundo Hespanhol (2008), a escassez vem ocorrendo em grandes centros
urbanos mesmo com recursos hídricos abundantes, embora seja evidente que a
escassez hídrica física está ligada a regiões semiáridas e áridas.
Nestes centros urbanos o problema de escassez de água vem se acentuando em
função do crescimento populacional. Até 1950 Nova Iorque era a única cidade com
mais de 10 milhões de habitantes. No cenário mundial estima-se que até 2015
existirão 21 cidades com esta população, enquanto haverá um aumento simultâneo
da pressão sobre os recursos hídricos nestes centros (METCAL & EDDY, 2007).
Na maior parte dos países em desenvolvimento o crescimento da população
continua acentuado, no entanto, no Brasil, a taxa anual de crescimento urbano dos
anos 1970 aos dias atuais tem caído. Observa-se, no entanto, que as taxas mais
acentuadas de crescimento ocorrem nas regiões mais pobres, sobretudo, nas áreas
de periferias e favelas. Atrelado a este processo de crescimento há um quadro de
comprometimento do meio ambiente em função de fatores como pressão sobre os
recursos hídricos pelo consumo crescente de água e, poluição por esgotos
domésticos, resíduos sólidos urbanos, efluentes industriais tratados ou não, e pela
drenagem superficial o que resulta na escassez hídrica em qualidade e quantidade
(COSTA, 2003).

3.1.1 Situação da Região Metropolitana de São Paulo – RMSP

A RMSP vem passando por um estresse hídrico, onde até meados de 2014 já havia
sido utilizado todo o volume útil do reservatório do Cantareira, principal reservatório
de abastecimento da região, sendo importante a adoção de estratégias para uma
gestão eficiente dos recursos hídricos. Após esta ocorrência foi necessário a utilização
da reserva técnica, que é considerado o volume localizado abaixo da cota de captação
do sistema de abastecimento de água, o qual só pode ser utilizado com uso de
bombas.
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Para que seja possível entender a complexidade da questão de escassez hídrica
no estado, mas sobretudo, na RMSP será apresentado uma caracterização da
situação recente dos recursos hídricos na região e alguns indicadores de gestão. Para
efeito de planejamento dos recursos hídricos o estado de São Paulo é formado por 22
Unidades Hidrográficas de Gerenciamento de Recursos Hídricos – UGRHI (Figura 1),
sendo a maior parte da Região Metropolitana de São Paulo – RMSP (mais de 19
milhões de habitantes) localizada na área seis.

Figura 1 - Mapa das Bacias/ Regiões Hidrográficas do Estado de São Paulo

Fonte: PERH; 2012-2015

Como pode ser observado no mapa (Figura 2) a disponibilidade de água superficial
no estado na maior parte das regiões é bastante considerável. No entanto, em locais
onde há maior adensamento populacional, como na área seis e cinco (Figura 2),
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possuem os piores índices de disponibilidade hídrica (06 – 135 m3/ hab.ano e 05 –
1.069 m3/ hab.ano).
Para atender a demanda crescente por água da RMSP, a área cinco tem sua
disponibilidade seriamente afetada pela transposição de parte de sua vazão (31 m3/s)
para área seis. A área dois também é afetada por um comprometimento de um grande
volume de água fornecido, pela transposição (160 m3/s), para a geração de energia e
abastecimento da cidade do Rio de Janeiro.

Figura 2 - Disponibilidade hídrica superficial per capita – 2010

Fonte: PERH 2012-2015

Como pode ser observado na Tabela 1, que traz indicadores da disponibilidade
hídrica, verifica-se uma demanda de água nas áreas cinco e seis muito superiores à
sua disponibilidade, sendo a primeira afetada pela transposição de água para seis
(RMSP). A utilização eventual transposição de água da área dois para abastecer a
área seis, é uma possibilidade concreta, tendo em vista, a proximidade geográfica e a
demanda crescente da RMSP. Contudo o uso desta fonte (UGRH 02) pode

20

desencadear conflitos pelo uso de água, pois o Rio Paraíba do Sul é o principal
manancial que abastece a cidade do Rio de Janeiro (PERH 2012-2015).

Tabela 1 - Relação entre demanda e disponibilidade para as UGRHI do Estado de São
Paulo
UGRHI

Disponibilidade
Q 95% (m3/s)

02 – PS

05

–

93,0

65,0

Disponibilidade

Ano

Demanda

Demanda

Demanda

Total x Q

Sup. x Q

Subterrânea

Q95%

médio

7,10

em relação

(%)

(%)

(%)

2007

13,75

5,92

13,59

14,31

2010

10,49

4,52

9,63

13,46

2007

121,44

45,89

177,97

10,94

2010

92,25

34,86

117,98

42,35

2007

158,37

58,54

226,86

33,86

2010

211,65

78,11

303,32

44,98

Total

Q-médio (m3/s)

216,0

172,0

Demanda
x

as reservas
explotáveis.

PCJ

06 – AT

31,0

84,0

Fonte: PERH 2012-2015.

Nota: escala de avaliação
Q95% - bom < 30%; Atenção <50%; Crítico > 50%
Qmédio – bom <10%; Atenção <20%; Crítico > 20%
Q 7,10 – bom < 30%; Atenção <50%; Crítico > 50%
Reservas Explotáveis – bom < 30%; Atenção <50%; Crítico > 50%

No ano de 2011, as outorgas da área seis, tinham o seguinte perfil de demanda de
água: dos 65,611 m3/s outorgados, 45,5% representavam demanda urbana, 36,8%
eram para fins industriais e o restante para outros usos (agropecuária, recreação etc.)
(PERH 2012-2015).
Soma-se à demanda crescente e o perfil de consumo, com uso representativo de
água para fins industriais, o baixo índice de tratamento de esgoto doméstico no
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estado. Em 2007 a média de esgoto tratado em relação ao gerado era em torno de
46%, passando para 50% em 2010, ou seja, uma melhoria de um pouco mais de 1%
ao ano. A eficiência da coleta e tratamento de esgoto ainda é muito heterogênea,
sendo que nos locais com maior adensamento este índice é um dos piores do estado
(Figura 3 - Distribuição por município da proporção de efluente doméstico em relação
ao total geradoFigura 3).
Figura 3 - Distribuição por município da proporção de efluente doméstico em relação ao
total gerado

Fonte: PERH 2012-2015

O baixo índice de tratamento da área seis pode ser verificado a partir da baixa taxa
de remoção da carga orgânica (Demanda Biológica de Oxigênio - DBO). Em 2010 do
total de 1.041.674 toneladas de DBO gerada, somente 350.356 toneladas foram
removidas pelo tratamento de esgoto, sendo o restante (691.318 toneladas) lançados
nos corpos hídricos o que representa mais de 60% (PERH 2012-2015).
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3.2 Reuso de Água

A água de reúso pode ser utilizada como forma de incrementar a disponibilidade
hídrica em qualidade e quantidade nas regiões do Brasil.
Esta é uma prática mais sustentável por aproveitar águas de menor qualidade,
aumentando a disponibilidade hídrica e contribuindo para a redução da necessidade
de reversões ou transposições de água de outras bacias.
Esta iniciativa é recomendada pela principal agência de água brasileira (ANA),
como se constata no trecho a seguir sobre a Região Metropolitana de São Paulo: “Em
termos de futuras expansões do abastecimento da região, podem ser exploradas
novas reversões, as quais, cada uma com suas dificuldades inerentes, políticas ou
técnicas, provavelmente serão objeto de consideração futura. Tais expansões apenas
justificam-se no longo prazo, quando todas as alternativas internas à bacia já tiverem
se esgotado e após a implantação de políticas efetivas de gestão da demanda e reúso
da água” (PORTO, 2003, p. 61).
Hespanhol (2008) chama atenção sobre a necessidade da substituição de fontes
de água para as demandas menos restritivas, liberando as águas de melhor qualidade
para

os

usos

mais

nobres

como

o

abastecimento

doméstico.

O reúso de água é uma alternativa para complementar as iniciativas para reduzir a
pressão sobre os recursos hídricos. Segundo a Agenda 21 Brasileira, o reúso de água
para fins industriais é uma das ações recomendadas. Porto (2003, p.57) propõe “uma
política de reúso associada à operação das Estações de Tratamento de Esgoto,
poderia destinar seus efluentes para os locais onde seriam utilizados para quase todos
os usos, exceto o consumo direto”. Outros autores, também convergem para o mesmo
conceito, onde águas de qualidade inferior (efluentes), deveriam ser utilizadas como
fontes alternativas para usos menos restritivos (HESPANHOL, 2008; MIERZWA,
HESPANHOL, 2005).
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3.2.1

Tipos de reúso

A qualidade da água utilizada e a finalidade do reúso irão definir o nível de
tratamento necessário, os critérios de segurança a serem adotados e os custos de
capital, operação e manutenção associados.
No ambiente urbano o potencial de reúso é bastante diversificado, podendo ser
para uso potável e não potável.
A água de reúso obtida a partir do tratamento do esgoto doméstico pode ser
utilizada em diversas aplicações, conforme apresentado na Tabela 2:

Tabela 2 - Principais categorias e aplicações da prática de reúso de água

Categoria

Aplicação

Agricultura

Irrigação de diversas culturas

Paisagem

Irrigação de parques, jardins de escolas,
campos de golfe etc.

Industrial

Sistemas de troca térmica
Como fluido auxiliar em processos
industriais (preparação de suspensão e
soluções químicas etc.);
Uso para geração de energia (uso de
meio da transformação da energia
potencial ou térmica)
Produção de vapor em caldeiras
Processos que utilizem água
Construção pesada

Recarga de aquíferos

Reposição de aquíferos
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Categoria

Aplicação
Controle de avanço de cunha salina

Usos recreativos

Lagos, fontes de água em parques,
pesca etc.

Usos não potáveis

Reserva de proteção contra incêndios
Controle de poeira

Usos potáveis

Mistura em reservatórios de água para
abastecimento
Aplicação

direta

na

rede

de

abastecimento
Fonte: (METCAL & EDDY, 2007);

A prática do reúso pode ser direta, onde o efluente tratado é aplicado diretamente
para o uso pretendido. No reúso indireto o efluente é lançado em corpos hídricos
superficiais ou subterrâneos, onde são submetidos à diluição e purificação natural e,
posteriormente, utilizados para abastecimento ou outras finalidades.
A intensificação do reúso nos últimos anos se deve às demandas globais,
sobretudo, às ambientais para a melhoria da gestão dos recursos hídricos. Esses
fatores se tornam mais relevantes quando associados aos custos elevados da água,
fazendo com que as indústrias avaliem possibilidades internas da prática de reúso ou
a utilização de esgotos domésticos tratados. Dessa forma, a existência de estações
de tratamento de esgoto próximas a áreas industriais pode propiciar a prática de reúso
de maneira mais sistemática.
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3.2.2

Qualidade de água de reúso

Para que a prática de reúso seja bem-sucedida, a qualidade da água precisa
apresentar características compatíveis com a qualidade exigida para a aplicação
pretendida. Portanto, como forma de definir a melhor alternativa de reúso, é importante
analisar as características do efluente tratado e os padrões exigidos, para que seja
possível definir a tecnologia necessária para o tratamento.
Uma das principais barreiras para o uso amplo da água de reúso no Brasil é a falta
de regulamentação específica. Desse modo, as principais leis que são seguidas para
prática do reúso são as que definem os padrões de lançamento efluentes e
enquadramento dos corpos receptores. Isso não é o que ocorre em países em alguns
outros países, onde a prática do reúso está bem definida, como é o caso dos Estados
Unidos.
Nos Estados Unidos há diversas regulamentações e orientações que incentivam o
reúso de água, e uma das mais importantes e mais completas foi elaborada pela
Agência Americana de Proteção Ambiental. Este órgão publicou um Guia para o reúso
de água, sendo a última atualização realizada em 2012, onde estão definidos os
padrões e a indicação das tecnologias para implantação de programas de reuso
(Tabela 3).

Tabela 3 - Processo para água de reúso obtida após o tratamento de efluentes domésticos

Tipo de reúso

Tratamento

Qualidade

Freq. de
monitoramento

Urbano
irrestrito

Secundário,
desinfecção

filtração

e

•

pH: 6- 9;

•

pH – semanal;

•

≤10mg/L DBO;

•

DBO – semanal;

•

≤ 2 NTU

•

Turbidez – semanal;

•

Não

•

Coliforme fecal – diário;

•

Cl2 residual – contínuo;

detectável

coliformes fecais/100mi
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Tipo de reúso

Tratamento

Qualidade

Freq. de
monitoramento

•

1

mg/l

Cl2

residual

(min.)

restrito

Secundário e desinfecção

•

≤30mg/L DBO;

•

pH – semanal;

•

≤ 30 mg/L SST

•

DBO – semanal;

•

200

•

SST – diário;

•

Coliforme fecal – diário;

•

Cl2 residual – contínuo;

coliformes

fecais/100 ml
•

1 mg/l Cl2 residual (min.)

Industrial
Torres de resfriamento s/

•

Secundário

recirculação

•

pH: 6- 9;

•

pH – semanal;

•

≤30mg/L DBO;

•

DBO – semanal;

•

≤ 30 mg/L SST

•

SST – semanal;

•

200

•

Coliforme fecal – diário;

•

Cl2 residual – contínuo

coliformes

fecais/100 ml
•
Industrial

–

torres

de

resfriamento c/ recirculação

Variável depende da taxa de

•

Secundário

•

desinfecção (coagulação
química e filtração pode
ser necessário)

1 mg/l Cl2 residual (min.)

recirculação.
•

pH: 6- 9;

•

≤30mg/L DBO;

•

≤ 30 mg/L SST

•

200

coliformes

fecais/100 ml
•

1 mg/l Cl2 residual (min.)

Agricultura
Irrigação de plantações de
alimentos

para

humano direto.

consumo

•

Secundário;

•

pH: 6- 9;

•

pH – semanal;

•

Filtração;

•

≤10mg/L DBO;

•

DBO – semanal;

•

Desinfecção;

•

≤ 2 NTU

•

Turbidez – semanal;

•

Coliformes fecais não

•

Coliforme fecal – diário;

detectáveis /100mi
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Tipo de reúso

Tratamento

Qualidade

Freq. de
monitoramento

•

Irrigação de plantações de

1 mg/l Cl2 residual

•

Cl2 residual – contínuo;

•

Secundário

•

pH: 6- 9;

•

pH – semanal;

•

Desinfecção

•

≤30mg/L DBO;

•

DBO – semanal;

processados.

•

≤ 30 mg/L SST;

•

SST – diário;

Irrigação de plantações não

•

200

•

Coliforme fecal – diário;

•

Cl2 residual – contínuo;

alimentos

para

consumo

humano

após

serem

consumidas como alimentos
(ex:

eucalipto,

coliformes

fecais/100 ml;

pastagem

•

1 mg/l Cl2 residual (min.)

etc.)

Reúso indireto
Aumento da disponibilidade
hídrica

de

superficiais

mananciais

•

Secundário;

•

Filtração;

•

Desinfecção;

•

Tratamento avançado;

Inclusos,

mas

não

se

limitando aos seguintes:
•

Não

detectável

•

1 mg/l Cl2 residual (min.)

•

pH = 6,5 – 8,5;

•

≤ 2 NTU

•

≤ 2 mg/L COT efluente
bruto;
Atendimento
padrões
potável;

dos
de

mas

não

se

limitando aos seguintes:

coliformes totais/100mi

•

Inclusos,

•

pH – diário;

•

Turbidez – contínuo;

•

SST – diário;

•

Coliformes totais – diário;

•

Cl2 residual – contínuo;

•

COT – diário;

•

Padrões de água potável
– trimestral;

água
•

Monitoramento

não

é

necessário para vírus e
parasitas; as taxas de
remoção

já

estão

previstas

nos

tipos

requeridos

de

tratamento.

Fonte: Autor, adaptado do Guideline EPA -2012

No Brasil as políticas de reúso são ainda incipientes, no âmbito federal só existe a
resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH nº 54, que apenas
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define as aplicações para a prática de reúso não potável. Há algumas inciativas nos
estados e municípios para estimular a prática do reúso, no entanto, nenhuma destas
regulamentações definiu os padrões e práticas de segurança a serem adotados para
cada uma das aplicações potenciais.
Para o uso pretendido é preciso conhecer os principais contaminantes presentes
na água para que seja possível determinar o tratamento mais adequado. Tais
contaminantes podem ser divididos em seis classes de interesse, mostrado na Tabela
4.

Tabela 4 - Classes de contaminantes usualmente presentes em efluentes

Classe
1

Contaminante
Sais inorgânicos dissolvidos

Exemplo
Cálcio,

sódio,

pesados

e

sulfatos,
outros

metais

compostos

inorgânicos tóxicos.
2

Gases dissolvidos

NH3 e H2S

3

Compostos orgânicos dissolvidos

Solventes, pesticidas, herbicidas etc.

4

Partículas em suspensão

Areia, sílica coloidal, sais insolúveis,
sólidos suspensos diversos.

5

Microorganismos

Bactérias,

vírus,

protozoários,

fungos e leveduras.
6

Óleos e graxas

Fonte: RODRIGUES; 2012

Para cada contaminante, torna-se necessária a utilização de uma ou mais
tecnologias de tratamento, dependendo do uso pretendido da água a ser entregue.
Conforme será descrito a seguir, serão detalhadas as especificidades de cada
tratamento.
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3.2.3

Tratamento biológico de efluentes

Quando é necessário remover a matéria orgânica presente em um efluente, podese utilizar um processo biológico de tratamento. O tratamento de efluentes é
geralmente classificado através de níveis que estão diretamente atrelados à eficiência
de remoção dos contaminantes presentes. Os níveis de tratamento podem ser
divididos em preliminar, que objetivam a remoção de sólidos grosseiros; primário,
quando visa à remoção de sólidos sedimentáveis que em parte podem ser matéria
orgânica; secundário, quando há predominância do processo biológico para a
remoção de matéria orgânica e eventualmente de nutrientes como o nitrogênio e o
fósforo e; por fim, o terciário, que tem por finalidade a remoção de poluentes
específicos (SPERLING; 2005).
Os principais processos biológicos aeróbios e anaeróbios aplicados no tratamento
de efluentes são:

a) Filtro biológico – ocorre em função do contato do afluente de esgoto com a
massa biológica contida no meio filtrante. O mecanismo do processo é
caracterizado pela alimentação e percolação contínua do esgoto através de um
meio suporte. Este tipo de processo costuma ter uma eficiência de 80 a 90%
de remoção de DBO (JORDÃO, PESSOA; 2005);
b) Lagoas de estabilização - a matéria orgânica é removida pela oxidação
bacteriológica e/ou redução fotossintética. As lagoas de estabilização
apresentam excelente eficiência no tratamento, sobretudo, por ser tratar na
maioria das vezes, de um processo não mecanizado. A faixa típica de remoção
de DBO, de um sistema de lagoas de estabilização é em torno de 75 a 85%.
No entanto, nem sempre o objetivo é a remoção de DBO, mas sim de
organismos patogênicos, onde a remoção de coliforme fecal pode alcançar
99,9999% de eficiência em lagoas de maturação em série (JORDÃO, PESSOA;
2005);
c) Reatores anaeróbios de fluxo ascendente - sistemas de lodo suspenso
agregado em forma de grânulo, onde é mais conhecido como Reator de Manta
de Lodo ou inglês Upflow Anaerobic Sludge Blanket – UASB. Possuem
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bactérias em forma de flocos ou grânulos com boa sendimentabilidade,
formando um colchão dentro do reator, realizando uma separação eficiente de
gases, sólidos e líquidos. Os reatores anaeróbios costumam operar de maneira
complementar aos processos biológicos convencionais (lodos ativados), tendo
em vista, a eficiência limitada que alcança faixas de 40 a 75% de DQO e 40 a
85% de DBO removida (JORDÃO, PESSOA; 2005);
d) Lodos ativados – o processo básico consiste em três componentes: o reator
onde estão presentes os microrganismos responsáveis pelo tratamento que
são mantidos em suspensão pelo sistema de aeração; uma unidade de
separação de sólido e líquido, onde usualmente são utilizados decantadores e,
por fim um sistema de recirculação que faz o retorno dos sólidos dos
decantadores de volta para o reator. O processo de mistura no reator ocorre
continuamente até que seja necessária a remoção do lodo excedente, dessa
forma, evita problemas de sedimentação e alteração na qualidade final do
efluente tratado. O excedente é encaminhado para o desaguamento para
posteriormente ser tratado como resíduo sólido.
- O processo de lodo ativado possui uma série de variações como o
reator de aeração prolongada que algumas vezes pode ser chamado de
oxidação total, mas que costuma ser mais competitivo economicamente
para instalações de médio e pequeno porte, em função do alto tempo de
contato com efluentes. Ou como o reator sequencial em batelada (SBR),
constituído de um sistema de mistura completa de um único tanque, no
qual o processo de lodo ativado se dá de forma sequencial, e tem a
possibilidade de reunir em um único tanque o sistema de aeração e
decantação.
- Embora haja no processo de lodos ativados, uma série de variações
conforme mencionado acima, a eficiência típica de remoção do principal
parâmetro (DBO), é de 85 a 95% (JORDÃO, PESSOA; 2005).
- Valos de oxidação - consiste em um reator de formato orbital, com um
ou multicanais. O sistema de aeração é instalado em uma parte do canal
para que seja possível permitir a circulação do efluente e transferência
do oxigênio. O lodo secundário é recirculado, aerado e misturado. O
mesmo pode ser projetado para remoção de nitrogênio pelo processo
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de desnitrificação por meio do aumento do tempo de detenção do lodo
no reator. Uma das modificações dos valos é chamada pelo nome do
autor da descoberta: Modificação de Ludzach-Ettinger (MLE). Um
tanque anóxico é adicionado à montante do valo de oxidação, onde o
mesmo recebe diretamente o lodo recirculado da zona aeróbia, atingindo
altos níveis de desnitrificação. Na parte aeróbia, bactérias autotróficas
(nitrificantes) convertem o nitrito (NO2-N).em nitrato (NO3-N). Já na zona
anóxica bactérias heterotróficas convertem o nitrato (NO3-N) em
nitrogênio, removendo a carga de nitrogênio do efluente (UNITED
STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 2013).

3.2.4

Tecnologias complementares ou avançadas

Quando se quer obter uma qualidade de efluente ou água superior deve-se aplicar
tecnologias complementares ou avançadas. Tais tecnologias poderão variar conforme
as características dos contaminantes presentes e do uso pretendido. Dessa forma,
podem ser necessários arranjos específicos de tratamento, que vão além dos padrões
convencionais de tratamento utilizados.
Como pôde ser visto no capítulo anterior, os vários tipos de tratamento biológico
não removem todos os contaminantes e possuem uma eficiência de remoção limitada.
As principais tecnologias utilizadas para complementar a remoção de contaminantes
após o tratamento secundário são listadas a seguir:

Remoção de material particulado de tratamento secundário;

a) Filtração em meio granular - utilizada para remoção de sólidos suspensos,
principalmente no tratamento de água convencional. Neste caso, o
contaminante é retido em filtro com material filtrante que pode ser areia ou outro
material de granulometria específica (METCALF & EDDY, 2007);
b) Filtração superficial - podem ser utilizados filtros disco com tamanho de poro
específico, selecionado de acordo com o tamanho do material particulado a ser
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retido. Estes são bastante utilizados na substituição da filtração profunda ou
pré-tratamento antes da MF ou UF ou desinfecção por radiação Ultravioleta
(UV) (METCALF & EDDY, 2007);
c) Separação por membrana com UF e MF – processo de separação por
membranas que será mais detalhado a frente;
d) Flotação a ar dissolvido – utilizada para retirada de sólidos suspensos de difícil
remoção por floculação e sedimentação, como por exemplo: óleos e graxas de
efluentes industriais; ou também remoção de algas de lagoas para filtração
(METCALF & EDDY, 2007).

Remoção de constituintes dissolvidos;

a) Separação por membranas por osmose reversa (OR) e nanofiltração (NF) –
normalmente utilizadas para remoção de condutividade (METCALF & EDDY,
2007);
b) Eletrodiálise – são membranas, mas diferentemente das citadas acima,
funcionam por barreiras seletivas de íons, onde a corrente elétrica aplicada é
diretamente proporcional à quantidade de íons transportados. Dessa forma,
este tipo de tratamento pode ser utilizado também para a desmineralização
(remoção de sais dissolvidos), como as membranas de OR e NF (METCALF &
EDDY, 2007).

Remoção de contaminante traço;

a) Adsorção – utilizada para remoção de substâncias presentes na solução,
transferindo da fase líquida para fase sólida. O adsorvente mais utilizado é o
carvão ativado. Este tipo de tratamento é utilizado como um polimento do
efluente que já passou por um tratamento biológico (METCALF & EDDY, 2007);
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b) Troca iônica – utilizado para remoção de nitrogênio, metais pesados e sólidos
dissolvidos. É ainda utilizada para remoção de íons específicos, como: Na+, Cl, SO4 2- ou para abrandamento e desmineralização (METCALF & EDDY, 2007);
c) Oxidação química – utilizada para uma série de finalidades no tratamento de
efluentes – controle do odor, remoção de cor, desinfecção entre outros. Podem
ser utilizados diversos oxidantes: ozônio, ácido peracético, dióxido de cloro,
oxigênio, cloro livre entre outros (METCALF & EDDY, 2007);
d) Oxidação avançada – é um processo que destrói poluentes remanescentes que
não podem ser removidos pela oxidação convencional, bem como
contaminantes que afetam o sistema endócrino. Exemplos de oxidantes
utilizados neste processo: peróxido de hidrogênio com UV e ozônio com UV
(METCALF & EDDY, 2007);
e) OR e NF – Também se aplicam na remoção destes contaminantes, pois seus
poros são da ordem de 0,001µm, o que é ideal para remover vírus e íons em
geral (METCALF & EDDY, 2007).

Remoção e inativação de patógenos;

•

O principal componente químico utilizado para desinfeção da água de reúso é
o cloro e seus derivados, bem como o ozônio. Além disso, é utilizada a
desinfecção por radiação ultravioleta (UV) (METCALF & EDDY, 2007).

Como pode ser verificado nas descrições acima existem diversos tipos de
tratamento que visam alcançar a qualidade da água de reúso pretendida, no entanto,
como o foco desta pesquisa é um sistema de separação por membrana em MBR, os
próximos tópicos darão ênfase ao tema.
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3.3

SEPARAÇÃO POR MEMBRANAS

Existe uma série de definições do que é uma membrana, mas genericamente ela
pode ser definida como uma barreira seletiva entre duas fases (MULDER; 1996).

3.3.1

Características gerais das membranas

As membranas quanto a sua constituição podem ser biológicas ou sintéticas. As
sintéticas podem ser divididas em orgânicas (poliméricas) e inorgânicas (cerâmicas
ou metálicas). Quanto à morfologia podem ser simétricas ou assimétricas, onde esta
última combina uma camada superior densa (0,1 a 0,5 µm) com uma base bastante
porosa (50 a 150 µm), sendo que a camada superior que define a resistência à
passagem do fluido através da membrana (MULDER; 1996).
As membranas podem ser classificadas conforme a forma de operação: pela força
motriz que pode ser a diferença de pressão, potencial elétrico e químico; por
mecanismos de separação, baseada na diferença do tamanho entre contaminantes e
poros de membranas, solubilidade e difusividade dos materiais das membranas e
cargas elétricas. Esta classificação leva a três classes de membranas: porosas, não
porosas ou densas (MIERZWA, HESPANHOL, 2005).
Nas porosas o mecanismo de separação ocorre principalmente em função da
diferença de tamanho dos poros (Figura 4), que podem ser divididos em: macroporos
(maior 0,5 µm), mesoporos (entre 0,05 µm e 0,02 µm) e microporos (menor que 0,02
µm). Dentre as porosas enquadram-se as membranas de microfiltração (MF),
ultrafiltração (UF), nanofiltração (NF), sendo esta última considerada uma classe
intermediária entre as porosas e as densas. As densas podem ser citadas como as
de permeação de gases, osmose reversa (OR) e pervaporação. No caso das
membranas densas o processo ocorre principalmente pelo transporte difusivo
(MIERZWA, HESPANHOL, 2005).
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Figura 4 - Esquema de separação em função do tamanho do poro

Fonte: MIERZWA, HESPANHOL; 2005.

Outra propriedade importante das membranas é a sua afinidade com a água,
podendo existir membranas hidrofílicas e hidrofóbicas. Esta característica é medida
de acordo com o ângulo que uma gota de água faz com a superfície da membrana
(Figura 5). Quanto mais o fluido se espalhar sobre a membrana maior a sua afinidade
com a água, ou seja, maior a hidrofilicidade.
Estas características com a superfície da membrana são importantes, pois irá
determinar as interações da membrana com sua corrente de alimentação, como por
exemplo, para o tratamento de água e efluentes aquosos é importante que a
membrana seja hidrofílica. As membranas hidrofóbicas tendem atrair partículas e
proteínas para sua superfície e apresentam menor fluxo de água.
Quando a membrana é dita hidrofóbica esta tende a desenvolver um depósito mais
severo que a hidrofílica que costuma ser mais branda (Figura 5).
A discussão a respeito da problemática do depósito que afeta o desempenho da
membrana serão apresentadas de maneira detalhada nos itens que se seguem.
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Figura 5 -Ângulo da água com superfície da membrana.

Fonte: RODRIGUES; 2012

Outra característica importante das membranas é o formato comercialmente
disponível que deve ser definido conforme características do tratamento a ser
aplicado.
As membranas mais usualmente utilizadas no tratamento de água são do tipo plana
ou tubular. Dentre as membranas tubulares estas podem ser divididas em: fibra oca
(diâmetro menor que 0,5 mm), capilar (0,5<d<5 mm) e tubular com diâmetros maiores
que cinco milímetros (JUDD; JUDD, 2011).
Os módulos (Figura 6) tem a função de assegurar uma vazão de circulação do
fluido e permitir uma máxima superfície por unidade de volume, evitando o vazamento
entre compartimentos de alimentação e permeado. Entre as tubulares as
configurações de módulos mais utilizadas para o MBR são as de fibra oca (JUDD;
JUDD, 2011).
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Figura 6 - Configurações de membranas (a) plana (b) multi-tubular (c) fibra oca

Fonte: JUDD, JUDD, 2011

O modo de escoamento do fluido (Figura 7) no processo de separação pode ser
perpendicular (dead-end) ou tangencial (crossflow), que privilegia a redução do
acúmulo de materiais na superfície das membranas, o que está diretamente
relacionado ao seu desempenho.
Figura 7 - Modo de escoamento (a) perpendicular (b) tangencial

Fonte: JUDD, JUDD, 2011

3.3.2

Mecanismo de transporte

Existem diversos modelos utilizados para definir a forma como ocorre o transporte
de solvente e soluto nas membranas. Estes variam de acordo com tipo e modo de
operação das mesmas. Assim, o presente trabalho dará prioridade às membranas
mais utilizadas em sistemas MBR, que são as de ultrafiltração e microfiltração
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3.3.2.1.

Principais modelos utilizados para prever o fluxo em membranas

Para tentar simular o fenômeno de separação que ocorrem em diversos tipos de
membranas, foram desenvolvidos modelos matemáticos, que ajudam entender o seu
comportamento operacional. É importante saber selecionar o modelo mais adequado
considerando o tipo de membrana e as condições de operação da mesma.
Os modelos mais utilizados para prever o fluxo em membranas porosas são
divididos em região de controle de pressão e independente da pressão (CHEN et al.,
1997). No primeiro modo não há efeito de polarização de concentração, os poros das
membranas estão distribuídos uniformemente e sem a ocorrência de depósito, dessa
forma, pode-se adotar o modelo de Hagen-Poiseuville:

=



 ∗

(1)

Nesta equação o J é o fluxo, d é o diâmetro do canal, Pt é a pressão
transmembrana, µ é a viscosidade do fluido, ∆x é o comprimento do canal do poro e
por fim ε é a porosidade da membrana. Portanto, o fluxo é diretamente proporcional à
pressão aplicada e inversamente proporcional a viscosidade da corrente de
alimentação. Essa viscosidade é governada por dois fatores básicos que são a
temperatura e concentração de sólidos na solução.
O modelo de Hagen-Poiseuville é conceitual, pois permite compreender o
transporte através de uma membrana com poros paralelos, o que na prática
dificilmente ocorre (MULDER; 1996).

3.3.2.2.

Efeito da polarização de concentração

A polarização de concentração pode ser considerada uma complicação a mais nos
processos de separação. A polarização ocorre em função da rejeição de
contaminantes pela membrana, ocorrendo um ligeiro aumento na concentração de
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solutos na superfície da membrana. Isso resulta em uma maior resistência ao fluxo de
permeado, originado pelas altas velocidades ou altas pressões de operação que
também geram um processo difusivo em direção oposta a membrana (Figura 8). Este
fenômeno não pode ser confundido com o depósito, o qual ocorre devido às diversas
interações entre soluto e membrana e, também, em função das condições
operacionais (CHERYAN, 1998).
Figura 8 - Esquemático da polarização de concentração

Fonte: RODRIGUES; 2012

Segundo Mulder (1996), em condições operacionais de alta pressão, concentração
de contaminantes e altas taxas de fluxo, podem intensificar a polarização de
concentração.
Em condições operacionais de maior pressão os contaminantes presentes vão se
acumulando sobre a membrana na alimentação, formando uma camada compactada,
chamada camada gel, que afeta o desempenho da mesma.
Esta camada gel pode ter impacto em relação ao desempenho da membrana,
reduzindo o fluxo do permeado. No entanto, quando o soluto atinge seu máximo na
região da camada limite, pode ocorrer a formação de torta e o sistema se torna estável,
fazendo com que o transporte de massa se torne difusivo, além do potencial de
precipitação de sais pouco solúveis (Figura 8). Neste caso o fluxo torna-se
independente da pressão aplicada pelo sistema. Mesmo com aumento de pressão, o
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fluxo praticamente não se altera, contribuindo para a intensificação da camada gel,
devido a compactação da camada de polarização (CHERYAN, 1998).
Em alguns casos, dependendo das condições operacionais, a camada de
polarização de concentração pode tornar o fluxo independente da pressão.
O modelo utilizado para casos onde a pressão é independente do fluxo é o modelo
baseado na teoria do filme, onde a força difusiva é preponderante em relação à força
de pressão. É possível perceber nas equações 2 e 3 que não há a variável pressão,
sendo este mecanismo de transporte prioritariamente governado pelo processo
difusivo, onde o soluto é transferido continuamente de volta para a corrente de
alimentação.

=



(2)





 =  ∗




=∗




(3)

Onde J é fluxo através da membrana, D é o coeficiente de difusão de concentração
e dC/dx é o elemento diferencial da camada limite; ζ é a espessura da camada limite;
Cg a concentração na torta, Cb a concentração na solução e k o coeficiente de
transferência de massa. Neste caso os valores de Cg e Cb, são fixados com base nas
características da alimentação e a variável k, que é o coeficiente de transferência de
massa.

3.3.2.3.

Modelo resistência em série

Nenhum dos modelos, anteriormente, citados descrevem de maneira adequada os
processos que utilizam membranas de UF e MF. Dessa forma, pode ser utilizado o
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modelo de resistências em série, análogo ao modelo térmico de resistências, onde
dada pela equação:

=







(4)

O J é o fluxo e Rm a resistência intrínseca da membrana. A partir do momento que
o fluido deixa de ser água pura a equação é alterada, adicionando outras resistências,
conforme a equação:

 = 



  



(5)

O Rd é a resistência do depósito e Rg a resistência da camada gel ou torta, que está
relacionada a compactação da camada de polarização de concentrações, que é
função da permeabilidade da camada torta e sua espessura. É possível considerar
uma resistência única para Rm e Rd, chamada de Rm´, pois estas duas resistências
estão intrinsicamente relacionadas. A resistência Rg é dependente da espessura da
torta (camada gel) e pressão de operação, segundo a equação a seguir:

! = ϕPt

(6)

O ϕ é valor da função de variáveis como viscosidade, taxa de cisalhamento e
temperatura. Em sistemas operando em baixas pressões ou zona de pressão
controlada, o Rg se torna pouco significativo em relação a Rm´. No caso contrário (alta
pressão) o modelo passa a ficar independente da pressão e Rg se aproxima do valor
máximo. As resistências podem ser calculadas a partir da sequência das seguintes
equações:

%

=



∗&'



(7)

42



=



=



−

%



−

%

∗&('

∗&*+

(8)

−



(9)

Onde o (µ) é a viscosidade do permeado, JAS é o fluxo no estado estacionário da
alimentação, Jw o fluxo inicial de água e J´w o fluxo final após a limpeza física (contra
lavagem).
Conforme relatado por diversos autores em função da limitação de outros modelos
para descrever o processo de transporte em membranas porosas, é possível afirmar
que o declínio do fluxo da membrana é bem representado pelo modelo das
resistências em série. No entanto, há diversos modelos de resistências, os quais
diferem consideravelmente de um autor para outro (FANGANG et al.; 2008).
De toda maneira estas resistências irão determinar a resultante do fluxo que irá
passar através da membrana. Segundo Cheryan (1998), frequentemente a queda do
fluxo é confundida com depósito na membrana, no entanto, se este efeito de queda
do fluxo for revertido com a redução da pressão aplicada, concentração da
alimentação ou aumento da velocidade e turbulência, não será depósito, mas sim
devido ao efeito de polarização de concentrações.

3.3.3

Fatores que afetam o fluxo

Como foi apresentado nos itens anteriores, por meio dos modelos, é possível
compreender o mecanismo de separação e os fatores que afetam o fluxo em um
processo de separação. Alguns fatores afetam diretamente o desempenho, como por
exemplo: concentração da alimentação, temperatura, propriedade físico-químicas da
corrente, incluindo a viscosidade, e as condições de operação do sistema. Sendo esta
última de extrema importância para as membranas de MF que são mais suscetíveis
as condições operacionais aplicadas.
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Concentração da alimentação

O aumento de concentração da alimentação pode fazer com que o fluxo deixe de
variar conforme a pressão aplicada. O fluxo passa a ser reduzido exponencialmente
à medida que a concentração é incrementada. É evidente que este fenômeno está
relacionado ao tipo de fluxo (laminar ou turbulento), bem como está intimamente
relacionado à mudança de viscosidade e densidade da alimentação, resultado da
intensificação do fenômeno de polarização de concentrações (CHERYAN, 1998).
Diversos autores demonstraram em experimentos em laboratório que os gráficos
de fluxo em função da concentração, na zona independente de pressão, ocorrem uma
queda significativa do fluxo quando aumentada a concentração na alimentação
(CHERYAN, 1998).

Temperatura

Considerando que não há outros efeitos, como a intensificação do depósito, que
será tratado mais a frente, quando é aumentada a temperatura há uma redução da
viscosidade e um aumento do fluxo de água através da membrana. Este efeito ocorre
tanto na região controlada pela pressão quanto a independente de pressão
(CHERYAN, 1998).
A alteração de temperatura e interações da atividade biológica e incremento do
depósito sobre a membrana possuem uma natureza complexa, sobretudo nos MBR.
A temperatura pode influenciar a atividade biológica, eficiência de transferência de
oxigênio e metabolismo microbiano. São observadas flutuações da permeabilidade da
membrana de acordo com as estações do ano, ou seja, quando ocorrem variações de
temperatura da água e efluentes, sendo que permeabilidade costuma cair no inverno
nas instalações de MBR. Dessa forma, estas mudanças sazonais não podem ser
explicadas somente em função da mudança de viscosidade, mas em função da
mudança das características promovidas pela temperatura sobre a biomassa
(KRZEMINSKI et al., BRINK et al., 2011).
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Além disso, como efeito positivo, o aumento da temperatura pode aumentar a taxa
de difusão dos solutos presentes na camada de polarização de concentração de volta
para a solução e como efeito negativo, influenciar a solubilidade de alguns
contaminantes, resultando na precipitação de sais ou proteínas na superfície das
membranas.
Segundo (WAGNER, 2001), para a avaliação dos sistemas de separação por
membranas, principalmente com relação à perda de seu desempenho, é usual
normalizar os dados de vazão de permeado para uma temperatura de referência,
utilizando a equação de viscosidade da água (Figura 9).

Figura 9 - Viscosidade da água em função da temperatura

Fonte: Autor adaptado de LIDE 2005 (p. 985).

Escoamento em regime turbulento

Conforme mencionado, o aumento da velocidade até o regime turbulento, pode
alterar de maneira considerável o fluxo através das membranas, pois o escoamento
turbulento dá origem a altas taxas de cisalhamento na superfície da membrana,
ocasionando a remoção do material depositado.
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Além disso, há casos específicos, como no MBR do tipo não submerso (side
stream), onde o aumento excessivo de velocidade para o regime turbulento em zona
independente de pressão, pode favorecer a estratificação de partículas e estas podem
ficar mais próximas da membrana, ocasionando a obstrução dos poros. Pode ocorrer
a quebra dos flocos e liberação de substâncias presentes no material biológico, típico
nos microrganismos presentes que contribuem para o depósito (LE-CLECH, CHEN,
FANE, 2006).
Importante mencionar que o aumento significativo da velocidade e elevada perda
de carga faz com que haja um maior consumo de energia.
Via de regra o aumento da velocidade do fluxo contribui linearmente para a redução
do depósito sobre membranas, embora em alguns casos específicos possa acontecer
o contrário (LE-CLECH, CHEN, FANE, 2006).

3.3.4

Principais parâmetros operacionais

Os principais parâmetros operacionais de uma membrana, que tem como força
motriz a diferença de pressão, são: o fluxo (L/h.m2), permeabilidade (L/h.m2.bar)
frequência de contra lavagem da membrana, taxa de aeração (CNTP m3/h.m2),
pressão transmembrana (kPa) e taxa de recuperação de água.
Segundo Delgado (2011), o fluxo é a variável mais importante para definição do
capital de investimento e custos operacionais de uma nova estação de MBR. Na
Europa a diferença entre o fluxo projetado e o de fato operado tem aumentado muito
o tamanho das novas estações. No entanto, a diferença entre o fluxo projetado e o
operado após seis anos de funcionamento da estação não chega ser maior do que 3
L/h,m2.
A taxa de recuperação de água é a relação entre as vazões de permeado e da
alimentação. Elevadas taxas de recuperação podem acentuar o fenômeno de
polarização de concentrações e aumentar a frequência das operações de contra
lavagem, fazendo com que reduza a qualidade do permeado e agravar a ocorrência
de depósitos (WAGNER, 2001).
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A pressão de operação afeta diretamente a taxa de recuperação de água e tem
relação praticamente linear nas membranas de OR e NF. No entanto, este
comportamento é um pouco distinto em MF e UF, pois acima de determinada pressão
o comportamento do fluxo deixa de ser linear em relação a pressão (Figura 10).
Isso ocorre pela razão de que o aumento da pressão associado a presença de
sólidos em suspensão, pode resultar na compactação da camada de polarização,
formando uma camada gel (CHERYAN, 1998).

Figura 10 - Comportamento das membranas UF e MF

Fonte: WAGNER, 2001

A permeabilidade é outro parâmetro muito importante para a operação e tem por
finalidade avaliar o grau de resistência da membrana a passagem do fluido. Este
parâmetro é bastante utilizado para avaliar a ocorrência de depósito na membrana,
durante operação. A equação geral para um sistema ideal é dada pela equação 12
abaixo, onde a permeabilidade é diretamente proporcional ao fluxo e inversamente
proporcional a pressão (CHERYAN, 1998).

.

A- = '  ∗ μ

(12)
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a) Jw: é fluxo de água pura;
b) Pt: a pressão de operação;
c) Aw: a permeabilidade em água pura (LMH/bar).
d) µ: viscosidade do fluido

3.3.5

Depósitos

O depósito é um dos temas mais discutidos a respeito da tecnologia de membranas.
Este tipo de fenômeno resulta na redução do fluxo de permeado, o que irá requerer
uma maior pressão transmembrana (PTM).
Este fenômeno ocorre em função das interações entre os solutos presentes na
alimentação e membrana e também das condições de operacionais utilizadas,
resultando na deposição de partículas, adsorção de compostos orgânicos e
precipitação de sais pouco solúveis (JUDD; JUDD, 2011).
Ao contrário da polarização de concentração a ocorrência de depósito é
caracterizada por uma redução do fluxo em função da interação da membrana e
alimentação. O depósito pode ocorrer em diferentes estágios: no primeiro estágio
ocorre uma redução rápida e, em seguida uma redução gradual. Todos os
componentes presentes na alimentação da membrana podem contribuir para a
formação de depósitos. (FANGANG et al., 2008).
Há três fatores principais que afetam diretamente o desempenho do sistema: as
propriedades da membrana, propriedades do soluto (corrente de alimentação) e
condições operacionais, sendo bastante adotadas algumas opções para tentar mitigar
o problema como: o pré-tratamento da corrente de alimentação, seleção adequada da
membrana, tipo, módulo e condições do processo e operações periódicas de limpeza.
Quando se fala em seleção adequada do tipo de membrana, conforme abordado
em item anterior, tem se buscado desenvolver materiais que minimizem a formação
do depósito, principalmente os do tipo orgânico.
O desenvolvimento de membranas e espaçadores que tenham propriedades
hidrofílicas ou bactericidas, pode contribuir significativamente para redução dos
depósitos de origem orgânica. Entretanto, para que a remoção de depósito seja eficaz,
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precisa

ser

adotada

em

conjunto

com

procedimentos

operacionais

(VROUWENVELDER, LOOSDRECHT, KRUITHOF, 2011; ARAÚJO et al. 2012).

3.3.6

Fluxo Crítico

O fluxo no qual ocorre a inflexão da curva é denominado de fluxo crítico, ou seja,
há um desvio no gráfico fluxo versus pressão (Figura 11). Há uma redução gradual do
fluxo mesmo elevando a pressão de operação no permeado, em função da formação
de depósitos. Caso seja elevada a pressão de operação pode reduzir ainda mais o
fluxo do permeado (BACCHIN; AIMAR; FIELD, 2006).
Assim é importante conduzir ensaios com fluido de alimentação a ser tratado para
obter a variação do fluxo com a pressão. Quando as membranas de MF e UF são
operadas abaixo destas condições é minimizada a ocorrência de depósitos.
A condição de operação abaixo do fluxo crítico está relacionada a diversos fatores,
principalmente quando se trata de sistemas MBR. Segundo Le-Clech e colaboradores
(2006), este fluxo depende da turbulência gerada pela velocidade do fluido ou bolhas
de ar a qual a membrana é submetida, bem como a interação soluto membrana, que
é afetada pelas características das membranas.
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Figura 11 - Representação do fluxo crítico

Fonte: RODRIGUES, 2012

Existem diversas formas para determinação do fluxo crítico, o primeiro indicativo é
quando há uma variação não linear da PTM em relação ao fluxo (Figura 11). Operar
a pressões baixas pode evitar a ocorrência do fluxo crítico e, com isso pode-se
minimizar a ocorrência de depósitos (LE-CLECH, CHEN, FANE, 2006).
Chen e colaboradores (1997) fizeram diversos experimentos em laboratório,
utilizando uma solução de sílica coloidal para demonstrar que a operação do sistema
abaixo do fluxo crítico, minimizava o fenômeno da histerese. Dessa forma, toda vez
que era aumentado o fluxo e em seguida o mesmo era reduzido, ocorria pouca
diferença entre as pressões com mesmo fluxo, demonstrando que praticamente não
houve a ocorrência de depósito. No caso em que a membrana havia sido operada
acima do fluxo crítico a pressão variava significativamente com tempo, indicando que
a camada de polarização de concentração havia sido comprimida, formando uma torta
resistente a sua dispersão.
Iniciar a operação com fluxos mais reduzidos pode garantir PTM mais baixas. Foi
verificado que aplicação de um fluxo gradual, promovia a operação com pressões
muito mais baixas do que ao contrário, ou seja, a imposição de altos fluxos logo no
início da operação (CHEN et al., 1997).
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O fluxo máximo imposto (J=285 L/m2h) foi alcançado com uma pressão de 50 kPa,
enquanto o fluxo máximo aumentado de maneira gradual alcançou uma PTM de15
kPa, sendo mais de três vezes menor que no primeiro ensaio (CHEN et al., 1997).
Dessa forma, a vantagem de se operar em uma condição de fluxos graduais, é que
a formação da torta sobre a membrana se dá de maneira não consolidada, facilitando
a sua redispersão em comparação ao mesmo fluxo aplicado de maneira imediata.

3.3.7

Manutenção das membranas

Uma das operações mais importante nos sistemas de separação por membranas é
a realização da limpeza física, através da qual é feita a remoção do material
depositado principalmente sólidos em suspensão. A remoção pode ser feita por contra
lavagem, utilizando-se água limpa, ar, ou a mistura dos dois, sendo que os fatores
mais importantes desta operação são a sua frequência e duração.
A necessidade e frequência são baseadas nos parâmetros operacionais do sistema
tais como: redução do fluxo do permeado, aumento da perda de carga, deterioração
da qualidade do permeado e aumento da contagem de microrganismos (JUDD, 2011).
A adoção de limpeza mais frequente e duradoura pode ocasionar uma redução do
volume de permeado (redução da produção) e aumento do consumo de energia. O
processo de limpeza física ocorre com uso da contra lavagem, que nada mais é do
que a mudança de sentido do fluxo através da membrana. Este processo pode ser
seguido de um relaxamento, que é a interrupção do fluxo da membrana, fazendo com
que o depósito retorne para solução (JUDD, 2011).
O uso da limpeza física é indispensável já que há um depósito gradativo, mesmo
operando com medidas de controle deste material é necessário que a membrana
opere em ciclos de contra lavagem para permanecer abaixo do fluxo crítico (WANG,
et al., 2008).
Nos ciclos de limpeza são definidos protocolos a serem seguidos. Primeiramente a
remoção física (depósito removível), somente com água, depois a limpeza química
que é mais profunda e retira o depósito reversível. Estes protocolos de limpeza física
estão diretamente ligados ao volume de produção de permeado do sistema. Dessa

51

forma, a definição de ciclos otimizados de limpeza, é importante para que se tenha o
volume adequado não comprometendo a produção.
A limpeza química tem o papel de realizar a remoção do depósito reversível
(aderido), onde houve uma adesão/adsorção na membrana, não sendo mais possível
a remoção por forças de cisalhamento. A limpeza química é o método mais efetivo e
na maioria dos casos inevitável, porém este procedimento pode reduzir a vida útil da
membrana, fato este que reforça a importância do pré-tratamento da alimentação
como forma de minimizar o uso intensivo da limpeza química.
Para a restauração da capacidade de produção das membranas, a limpeza química
tem como objetivo principal a retirada de depósitos e incrustações. A adoção da
limpeza química deve ser sempre precedida da física e seguida da operação de
sanitização (MIERZWA, HESPANHOL, 2005).
Utilizam-se diversos tipos de substâncias, sendo que a limpeza química pode ser
dividida em dois tipos: limpeza química moderada, que pode ocorrer com mais
frequência e em uma menor concentração de produto químico, para remover o
depósito residual ou reversível. Ou ocorre a limpeza química intensiva que é realizada
poucas vezes em um ano que busca retirar o depósito irreversível e a camada de
biofilme formado.
A escolha do produto mais adequado para uso na membrana deve ser baseada no
material da membrana, características da alimentação (Tabela 5), bem como nas
recomendações do fabricante, como por exemplo, que ocorre com muitas membranas
de OR poliméricas não suportam o uso intensivo de cloro que a degradam
completamente.

Tabela 5 - Características dos produtos utilizados na remoção de material específico

Característica Tipo de material removido da superfície da membrana
Inorgânico Orgânico

Metais
pesados

Ácido

X

X

Biofilme

Óleos e Proteínas
graxas
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Álcali

X

Oxidante

X

Surfactante

X

Enzima

X

X

X

X

X

Sanitizante

X

X
X

X

Fonte: RODRIGUES; 2012

As substâncias utilizadas podem ser uma combinação de ácidas e básicas, visando
a remoção da matéria orgânica e inorgânica. Hipoclorito sódio é bastante utilizado
para oxidação de matéria e ácidos orgânicos, no entanto há casos onde o hipoclorito
não é suficiente para se realizar a limpeza química de maneira adequada, neste caso
pode ser realizada uma limpeza alcalina como, por exemplo, com uso de hidróxido de
sódio (NaOH). Podem ser utilizadas também substâncias ácidas como o ácido cítrico
responsável pela remoção inorgânica (pH em torno de 3).
A temperatura e pH são fatores importantes na limpeza química visto que
aumentam a eficiência da limpeza. O pH alcalino é utilizado para remover proteínas e
outros compostos orgânicos; pH ácido pode remover contaminantes inorgânicos e pH
extremos contribuem para remoção de microrganismos (WAGNER, 2001).

3.4

SISTEMAS MBR

Considerando-se o objetivo deste trabalho, dentre as opções de reúso para
fornecimento de água se destaca a tecnologia dos reatores com membranas
submersas, mais conhecidas como MBR (Membrane Bioreactor). Segundo Judd e
colaboradores (2011), as tecnologias disponíveis comercialmente promovem a
separação, por meio de filtração do material sólido de interesse, oriundo do efluente
tratado do reator biológico, fazendo que a qualidade do efluente final seja adequada
para o uso pretendido.
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Nas últimas duas décadas a aplicação desta tecnologia vem crescendo
exponencialmente, em função da necessidade de menor área para implantação de
sistemas de tratamento de efluentes, melhor qualidade do efluente final e melhor
controle de processo. Em certas regiões do Planeta os sistemas MBR já são
considerados uma tecnologia estabelecida, como por exemplo, Estados Unidos e
Europa, para proteção de áreas sensíveis ou reúso de água (JUDD, JUDD, 2011).
As vantagens do sistema MBR, em relação ao tratamento biológico convencional
para tratamento de efluentes, é que este pode alcançar remoções da ordem de 95%
a 99% de DQO (Demanda Química de Oxigênio) e SS (Sólidos Suspensos). Também
permite um maior controle da operação do processo biológico em relação aos tempos
de retenção hidráulico (TRH) e de retenção de sólidos ou idade do lodo (TRS) e, com
isso, gera uma menor quantidade de resíduos. Além disso, elimina a necessidade de
clarificadores, o que permite a redução significativa da área necessária para a sua
instalação (KIM; NG, 2006).

3.4.1

Projeto e Operação

As configurações de membranas para MBR mais utilizadas são as do tipo
sidestream (Figura 12) e submersas. O primeiro funciona fazendo a circulação do licor
misto, presente no reator biológico, por uma membrana acoplada externamente, que
opera sob pressão positiva, com retorno do concentrado para o reator biológico; no
segundo caso as membranas são inseridas no reator biológico, onde o licor misto é
permeado pela membrana com a aplicação de uma pressão negativa.
Uma das desvantagens do sistema com membranas externas é exigir um maior
consumo de energia, para reduzir a ocorrência do depósito, por meio da recirculação
do concentrado. Já a configuração submersa confere um menor consumo de energia,
uma vez que o sistema de limpeza utiliza na base do reator difusores de ar que
também permitem a transferência de oxigênio para as reações biológicas (JUDD,
JUDD, 2011).
O sistema MBR completo, pode ser projetado para substituição do tratamento
biológico convencional, operando de forma independente e entregando um efluente
tratado com alto padrão de remoção de carga de poluentes. Contudo o MBR pode ser
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do tipo híbrido, onde o efluente tratado por uma estação de tratamento de esgoto
convencional é diretamente direcionado para o MBR para tratamento complementar
da carga remanescente. Isto pode gerar uma série de vantagens como a redução de
picos de carga e condições ótimas de operação, resultando em eficiência energética
(KRZEMINSKI et al. 2011).

Figura 12 - Diagrama esquemático da configuração do MBR: (a) módulo de membrana não
submerso e (b) módulo de membrana submerso.

Fonte: JUDD, JUDD 2011

Os tipos de membranas mais utilizadas na tecnologia MBR são as de MF e UF,
ambas operam por diferença de pressão e o processo de separação se dá por
filtração. O processo de filtração deste tipo de membrana (MF e UF) é o mais utilizado,
pois é uma separação sólido e líquido, que é típica em um reator biológico com esgoto.
Comercialmente as membranas de microfiltração possuem poros com diâmetro
variando entre 3,0 a 0,1 micrometros, no entanto, existem algumas empresas que
comercializam com poros menores. Já membranas de UF possuem poros variando
de 0,05 à 0,001 micrometros, onde é possível obter a separação de coloides e
macromoléculas com até 1000 g/mol (MWCO), mas para sistemas MBR utilizam-se
membranas de UF menos restritivas (JUDD, JUDD, 2011).

Funcionamento

O princípio básico de funcionamento do MBR é uma separação sólido e líquido é
como a de qualquer outra membrana de UF e MF. A corrente de alimentação passa
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pela superfície da membrana gerando o permeado e o concentrado que retorna para
o processo. As equações utilizadas para o balanço de massa são:

QaCa=QpCp+QcCc

(13)

Onde QaCa é o produto da vazão e concentração na alimentação; QpCp é o produto
da vazão e concentração do permeado e QcCc é o produto da vazão e concentração
do concentrado. A rejeição da membrana e taxa recuperação do permeado é dada
pelas seguintes equações:

Rejeição
R=

12 314
12

(14)

Recuperação de água
Y=

64
62

(15)

Processo Biológico

O processo biológico que ocorre nos reatores pode ser classificado de acordo com
o sistema de alimentação e estado de oxidação (potencial redox). A forma de
alimentação do reator pode ser contínua ou em batelada. A alimentação em batelada
pode proporcionar redução de área do reator, tendo em vista que permite que o
mesmo compartimento possa ser utilizado para biodegradação da matéria orgânica
presente no efluente, bem como a realização da sedimentação desta biomassa.
Quanto à forma de oxidação do carbono pode ser na presença de oxigênio (aeróbia)
ou em um ambiente com baixa concentração de oxigênio, como os ambientes
anóxicos, e até mesmo condições de absoluta ausência de oxigênio (anaeróbias)
(JUDD, 2011).
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O modelo cinético de remoção de carga orgânica é dado pelo modelo de Monod.
Um dos principais processos de biológicos presentes no MBR é o aeróbio com
processo de desnitrificação e nitrificação (JUDD, JUDD, 2011).
Com uso do Modelo de Monod, adaptado das relações de Michaelis-Menten, pode
ser realizado o balanço de massa para o substrato, por meio do parâmetro da idade
do lodo (taxa de retenção do lodo - TRS), que é a base do tratamento biológico de
efluentes em lodos ativados (JUDD, JUDD, 2011).
Informações mais detalhadas a respeito do processo biológico, cinética de
processo, taxas de aplicação de oxigênio para a biomassa presente, critérios de
dimensionamento, tipos de reatores entre outras características importantes do
processo, podem ser encontradas em literatura específica (METCALF & EDDY, 2004;
JORDÃO, PESSOA, 2005).

3.4.1.1.

Ocorrência de Depósitos em Sistemas MBR

Os depósitos no MBR podem ser divididos em três categorias, a saber: removível
que pode ser considerado o material retirado pela lavagem física (contra lavagem);
enquanto o reversível pode ser considerado o extraído após a limpeza química e, por
fim, o irreversível que permanece na membrana, causando ao longo do tempo a
redução da permeabilidade (LE-CLECH, CHEN, FANE, 2006).
Do ponto de vista da composição dos depósitos, eles podem ser agrupados em três
categorias que podem ocorrer de maneira simultânea: orgânico, inorgânico e biofilme.
O primeiro resulta na adsorção de substâncias orgânicas de origem natural e sintética
na superfície e interior dos poros das membranas. Quanto ao depósito inorgânico,
resulta da precipitação de sais com baixa solubilidade, sendo mais relevante para os
sistemas de nano filtração e osmose reversa (LE-CLECH, CHEN, FANE, 2006).
Segundo Langming e colaboradores (2013) a formação do depósito se inicia pelo
entupimento dos poros, com coloides, deposição de biopolímeros (proteínas e
polissacarídeos) e outras partículas orgânicas (Figura 13), que se depositam
rapidamente no início da operação do MBR. A partir deste ponto há uma propensão a
formar o biofilme ou camada torta, que se inicia a partir da deposição de bactérias
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individuais que aderem à superfície das membranas e se multiplicam até formar uma
camada gelatinosa com elevada concentração de organismos (FAGANG et al.; 2008).
Importante mencionar, que o depósito reversível promove a formação da camada
torta e o irreversível o entupimento dos poros da membrana (Figura 13). A camada
de torta pode ser considerada um dos principais formadores de depósitos nos MBRs.
Entretanto, diversos estudos têm focado para entender o depósito irreversível, pois é
de grande importância para uma operação adequada dos MBRs no longo prazo
(FAGANG et al.; 2008).
O biofilme é formado por substâncias produzidas por microrganismos presentes no
reator biológico, como as substâncias poliméricas extracelulares - SPE e os produtos
microbiológicos solúveis - PMS. Os PMS consistem em materiais insolúveis em água
secretados pela superfície da célula ou gerada pelo processo de lise celular, podendo
ser: polissacarídeos, proteínas, ácidos nucleicos e outros compostos poliméricos.
Além disso, os PMS podem ser considerados uma fração dos SPE que consistem em
componentes solubilizados pela superfície das células que está relacionada à
biomassa clarificada. Estas substâncias podem ser consideradas as mesmas
substâncias que são liberadas pela biomassa durante o metabolismo do substrato ou
quando há um decaimento da biomassa. São os principais responsáveis pela causa
de depósito nos MBR (FAGANG et al.; 2008).

Figura 13 - Processo de fouling nos MBRs: (a) entupimento dos poros (b) camada de torta

Fonte: FAGANG et al. 2008

Embora as PMS possam ter um grande impacto sobre a ocorrência de depósitos,
este sozinho não está diretamente relacionado à perda de eficiência da membrana,
mas sim uma série de fatores característico do lodo presente na alimentação
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(FAGANG et al.; 2008). Um estudo demonstrou a contribuição dos diversos tipos de
depósitos em sistemas MBR, com divisão por camadas, onde composição mais
superficial da camada sobre a membrana tinha composição similar aos flocos do lodo,
enquanto a intermediária presença predominante de polissacarídeos e, por último que
representava o depósito reversível, concentrações significativas de PMS (FAGANG et
al.; 2008).
Dada a complexidade da composição dos lodos ativados presentes no tratamento
biológico, os MBRs possuem a forma mais complexa de depósitos (CUI, CHANG,
FANE, 2003, apud JUDD e JUDD, 2011).
Diversos estudos têm tentado utilizar uma abordagem de quantificação e
caracterização do depósito em sistemas MBR pelas características do lodo. Tais
estudos tem tentado dividir em cada fração do lodo ativado (sólidos suspensos,
coloides e solutos), para entender melhor o fenômeno de depósito. Mesmo com esta
abordagem de classificação a literatura científica não tem se mostrado convergente,
no que diz respeito ao grau de importância de cada fração do lodo na ocorrência de
depósitos. No entanto, é sabido, atualmente, que o grau de contribuição de cada
fração pode variar de acordo com as propriedades da membrana, condições
hidrodinâmicas e propriedades fisiológicas da biomassa (FAGANG et al.; 2008).
Vários autores têm proposto modelos para esclarecimento do fenômeno de
depósito, portanto, até o momento não há um entendimento claro da sua principal
causa. Em sistemas MBR, a compreensão do fenômeno depósito é bastante
complexa, tendo em vista, as características da tecnologia e as relações diretas e
indiretas de seus diversos parâmetros e procedimentos operacionais que são
adotados (Figura 14) (FANGANG et al, 2008; JUDD; JUDD, 2011).
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Figura 14 - Inter-relação entre parâmetros e fenômeno depósito.

Fonte: Autor, adaptado de JUDD, JUDD, 2011.

A possível monitorar a ocorrência e evolução de depósitos em sistemas MBR, pois
há uma interação direta entre a mudança brusca da PTM e os parâmetros
operacionais (FANGANG et al, 2008). Geralmente o depósito ocorre em três estágios:
1. Um aumento rápido do PTM;
2. Um aumento de fraco do PTM a longo prazo;
3. Um crescimento acentuado dPTM/dt, mais conhecido “jump”;

Na primeira fase ocorre um depósito gradual irreversível, que é função da adsorção
de coloides pela interação membrana e do material presente na alimentação
(KRZEMINSKI et al., 2012). Este primeiro estágio pode ser chamado de depósito
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condicionado e nesta fase ocorre uma obstrução dos poros da membrana. A
intensidade com este fenômeno ocorre está diretamente ligada à distribuição do
tamanho dos poros das membranas, interação físico-química e a hidrofobicidade da
membrana.
Como será tratado mais adiante, relativo a estratégias para reduzir o depósito, este
fenômeno inicial pode ser minimizado em membranas com aplicação de sistema de
aeração sobre a superfície (airscouring) (HAMMAN et al.; JUDD, JUDD, 2011).
Na segunda etapa de depósito, ocorre lentamente a adesão de particulados,
biomassa coloidal, mesmo a membrana operando com fluxos muito baixos, o que
também contribui negativamente para formação na solução de PMS. Dessa forma, o
depósito passa a ocorrer além da obstrução dos poros, passando para toda superfície
da membrana. Em função do PMS ir aumentando, ocorre um incremento da PTM para
a manutenção do fluxo. Esta condição acontece mesmo com uma aeração adequada
da membrana, tendo em vista que ocorre uma distribuição irregular do depósito sobre
a membrana, o que é comum, pois o processo de aeração não é homogêneo. Uma
vez que não há uma distribuição homogênea do depósito, o fluxo passa ser
diferenciado em algumas regiões da membrana, fazendo com que o fluxo seja
excessivo, agravando a situação e, ocasionando um aumento brusco da pressão,
típico da terceira etapa (jump) (FAGANG et al.; 2008).

3.4.1.2.

Fatores que afetam a ocorrência de depósitos em sistemas MBR

Os mesmos fatores que afetam o desempenho de membranas, em geral, também
se aplicam aos sistemas MBR, no que diz respeito ao depósito, o efeito da corrente
de alimentação é mais evidente.
Segundo Le Clech (2006) e colaboradores são inegáveis os efeitos das
características da corrente de alimentação durante o processo de separação. No
entanto, foram realizados alguns estudos no quais se detectou que a composição do
depósito possuía mais materiais originados de biomassa degradada (aromáticos,
matéria hidrofóbica etc.) do que de matéria orgânica dissolvida. Isso pode indicar que
em sistemas MBR é mais sujeito a interação da membrana com o material biológico
em suspensão do que com o próprio afluente.
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Segundo Gramsmick, Ognier e Wisnieswki (2002), a estabilidade do sistema em
relação ao depósito não depende, apenas, de fatores hidrodinâmicos, mas também
de fatores biológicos e físico-químicos, sendo, portanto, de extrema importância à
definição dos parâmetros de operação.
Uma das variáveis que podem ser consideradas para avaliar indiretamente a
propensão de depósitos por proteínas e carboidratos, com consequente formação de
SPE, é a variável do tempo de retenção de sólidos (TRS), ou idade do lodo.
Alguns estudos apontam que uma redução excessiva de TRS pode afetar o
desempenho da membrana, enquanto o incremento do tempo de detenção do lodo
pode favorecê-lo.
Entretanto, outros autores afirmam que nos casos tanto de redução excessiva ou
incremento exagerado do TRS, pode reduzir o desempenho da floculação e
sedimentação da biomassa, com isso liberando uma maior quantidade de SPE no
meio, aumentando a incidência do depósito (FAGANG et al. 2008).
De toda forma, quando o TRS é reduzido há um excesso de alimento para os
microorganismos presentes no lodo, gerando uma propensão da biomassa em liberar
outras substâncias, como, por exemplo, o SPE e PMS. Enquanto um aumento do TRS
pode fazer que haja uma deficiência de alimento, com isso forçando com que os
organismos presentes aproveitem ao máximo o alimento, dessa forma, liberando
menos substâncias que causam o depósito (LE CLECH, CHEN, FANE, 2006).
Além disso, a matéria inorgânica também pode contribuir significativamente, para a
ocorrência de depósitos em sistemas MBR, como por exemplo, a estruvita e carbonato
de cálcio (CaCO3) (JUDD, 2010).
Outro fator de grande importância para o depósito em MBR é alteração brusca de
temperatura, muito comum em estações abertas, sobretudo, as em localidades de
clima frio, como é o caso de países temperados.
Em processos de lodo ativado a temperatura desempenha um papel importante na
alteração do lodo, com isso afetando a capacidade de floculação e decantação. Da
mesma forma podem ocorrer alterações similares no processo de MBR, afetando a
capacidade de produção de água. Sendo assim, quatro fenômenos podem ser
induzidos pela temperatura baixa (BRINK et al.; 2011).
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1. Aumento da viscosidade, causado por sólidos suspensos voláteis no licor
misto - SSVLM, reduzindo a força de cisalhamento gerada pela aeração das
membranas;
2. Redução da floculação, reduzindo o floco da biomassa e liberando SPE,
causando um aumento do depósito;
3. Redução velocidade de transporte contrário, por causa do movimento
Browniano é linear a temperatura;
4. Redução da degradação de DBO, resultando em altas concentrações de
sólidos solúveis e particuladas biodegradáveis;

3.4.1.3.

Manutenção do MBR

Em sistemas MBR a limpeza física pode ser realizada por meio da contra lavagem
e relaxamento e o uso de aeradores, que contribuem significativamente para evitar a
adesão de boa parte do material presente na alimentação. O consórcio destes
mecanismos, pode resultar em um maior controle da ocorrência de depósitos. Este
processo irá contribuir para evitar a adesão dos depósitos durante a operação e, pode
também ser utilizado para o fornecimento de oxigênio das reações biológicas do reator
pela transferência de oxigênio (CUI, CHANG, FANE, 2003, apud JUDD, JUDD, 2011).
Ostensivamente o ar é usado para auxiliar na separação da matéria orgânica no
processo biológico e remoção do material depositado na superfície da membrana por
forças de cisalhamento, melhorando também a permeabilidade (BÖHM, L.; et al.,
2012).
Segundo Judd (2011), as variações da alimentação, características da biomassa e
condições de operação (fluxo, pressão e temperatura) podem afetar o desempenho
da membrana, portanto, é importante realizar a alteração dos protocolos de limpeza,
como forma de otimizar a produção do permeado.
Nos aeradores dos MBR são importantes o tamanho das bolhas e a taxa de
aeração, pois isto está ligado às condições hidrodinâmicas e consumo de energia do
sistema. O tamanho reduzido da bolha pode contribuir para um controle mais efetivo

63

do depósito. No entanto, alguns autores relatam que bolhas menores podem resultar
no MBR numa menor velocidade de circulação, reduzindo o arraste do material
aderido à membrana, dessa forma, sendo mais propícia a utilização de aeradores que
produzam bolhas maiores (FAGANG et al.; 2008).
O incremento da taxa de aeração pode aumentar o controle do depósito até certo
valor, depois de determinada taxa se mantém constante. Alguns autores também
demonstram que a aeração intermitente pode alcançar bons resultados na remoção
do depósito, bem como contribuir para redução do consumo de energia (HOWELL,
CHUA, ARNOT; 2004).

3.4.1.4.

Melhoria do desempenho de sistemas MBR

Para a operação de sistemas MBR podem ser utilizadas algumas estratégias,
como, por exemplo:
a) Pré tratamento da alimentação com uso de filtros para remoção do tamanho de
sólidos desejado, especialmente os mais grosseiros (cabelos entre outros),
como forma de evitar a adesão na membrana;
b) Limpeza física e química, para remover os diversos materiais que podem estar
depositados na superfície da membrana;
c) Operação em fluxos mais reduzidos, sobretudo, abaixo do fluxo crítico;
d) O uso e determinação de taxas ideais de aeração em torno da membrana,
como forma de retardar o processo depósito, sempre considerando uma
aeração otimizada, de forma a reduzir o consumo de energia.

Conforme tratado anteriormente, uma das estratégias para reduzir o depósito pode
ser adoção de medidas que atenuem a produção de PMS, a partir dos parâmetros de
operação carga do efluente (TDH e TRS) e monitoramento do oxigênio dissolvido.
Valores moderados de TRS podem contribuir para redução do depósito no MBR,
que é um dos parâmetros que mais influencia a produção de PMS (PATSIOS;
KARABELAS; 2010).
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Em um MBR do tipo cross-flow a estratégia para reduzir o depósito pode ser a
adoção do aumento de velocidade do fluxo. No entanto, já em um modelo de MBR
submerso o aumento da aeração da membrana pode proporcionar oxigênio para
biomassa e também contribuir para manutenção dos sólidos em suspensão. A referida
aeração contribui para gerar uma tensão de cisalhamento na membrana, sem a
necessidade da recirculação pela bomba. No entanto, o aumento da intensidade da
aeração é a maior responsável pelo aumento do consumo de energia (HAMMAN et
al.).
A eliminação do PMS é baixa quando o OD é baixo, pois ocorre uma floculação
reduzida no reator, causando o aumento de partículas menores e matéria orgânica
dissolvida no lodo. Dessa forma, com OD mais alto é possível ter uma melhor
floculação e melhor desempenho do lodo.
O uso de coagulante na alimentação dos sistemas MBR, pode reduzir a
concentração de particulados e coloides, aumentando o desempenho da membrana.
Dependendo do tipo de coagulante (ex: uso de concentração ótima de cálcio), pode
remover também o PMS por meio da neutralização de cargas, redução da
hidrofobicidade entre a alimentação e a membrana e evitar a formação de flocos
filamentosos. Coagulantes como o cloreto férrico e quitosana em concentrações
ótimas podem reduzir tanto o PMS no sobrenadante quanto pequenos particulados
(FAGANG et al. 2008).

4 METODOLOGIA

Como forma de atender aos objetivos propostos, foram identificados os parâmetros
operacionais relacionados aos depósitos que reduzem a eficiência de operação da
membrana e se alteram ao longo do ano. Foi realizado um levantamento dos manuais
e visita “in loco” das instalações para permitir o entendimento da estação de reúso do
Aquapolo, bem como a identificação dos parâmetros de interesse. Com a obtenção
de informações específicas foi possível verificar a confiabilidade e representatividade
dos parâmetros escolhidos e, coletar os dados, entendendo as interferências que
porventura viessem a existir na análise da série histórica utilizada.
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4.1

LEVANTAMENTO DOS DADOS

Na primeira etapa, foram obtidos os manuais de operação que descrevem os
princípios de funcionamento do MBR e as sequencias de manutenção. Um dos
manuais trata das fases de tratamento, desde do início da chegada do efluente à
estação até a entrega da água tratada para o Pólo Petroquímico do ABC. São
descritos os processos físicos e biológicos e a justificava da importância de cada um
deles. O mesmo manual apresenta dados de projeto, tais como: dimensão das
estruturas, parâmetros de entrada considerados (DBO, DQO, SSV, SST etc.), área
das membranas entre outros.
No segundo manual são apresentadas as sequencias operacionais e descrito o
funcionamento de toda automação. Este documento lista e localiza os sensores da
estação de reuso e cada um dos alarmes, bem como os setpoints de acionamento.
São, ainda, apresentados os protocolos de aeração, limpeza física e química dos
MBRs e a sequência lógica de acionamento em conjunto com os demais tanques.
Os parâmetros selecionados devem representar a eficiência da membrana e,
também permitir verificar alteração do comportamento em relação a mudança das
estações do ano, já que a média da temperatura poderia influenciar o rendimento.
Portanto, com base na importância dos dados operacionais para controle dos tanques
de MBR, bem como na frequência de monitoramento e confiabilidade foram
selecionados os seguintes parâmetros:

•

Pressão Transmembrana

•

Fluxo da membrana

•

Temperatura do efluente

O manual também possibilitou a identificação dos sensores do sistema de
automação da estação a serem utilizados para a medição de cada um dos parâmetros
durante o período de interesse. Cabe mencionar que a estação é totalmente
automatizada e foram utilizados os seguintes sensores para obtenção dos dados
relacionados na Tabela 6:
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Tabela 6 - Lista de sensores da estação do Aquapolo utilizados para obtenção de dados

Sensor

Capacidade

Medidor de temperatura 0 - 50°C

Localização
Entrada do reator biológico

no biológico
Transmissor de pressão

1-2 bar

Linha do permeado

Pressostato

0-2 bar

Linha do permeado

Transmissor de vazão

0-500 m3/h

Linha do permeado

Os registros dos dados foram gerados a partir do sistema supervisório (Supervisory
Control Data Acquisition – SCADA), que tem por objetivo controlar e monitorar
remotamente por uma Central de Controle Operacional (CCO), os parâmetros de
operação da estação. Os dados monitorados são armazenados em um banco de
dados.
A partir dos sensores de temperatura e pressão foram gerados diretamente os
dados de pressão transmembrana, bem como de temperatura do efluente. Entretanto,
para determinação dos dados de fluxo, o sistema gera estes dados a partir da razão
da vazão pela área de membrana.

Para o estudo foram geradas planilhas do programa Microsoft Excel 2013 com os
dados históricos, desde o início do inverno de 2013 (20/06) ao fim do outono de 2014
(20/06). As planilhas diárias foram geradas com registros com intervalo de 5
segundos, representando aproximadamente 16.000 linhas por planilha por dia para
cada um dos parâmetros de cada um dos tanques de membranas.

4.2

TRATAMENTO DOS DADOS

O primeiro passo foi permitir a manipulação de planilhas do ponto de vista de
processamento computacional, pois as mesmas planilhas possuíam registros diários
dos sete tanques em funcionamento. Foi escolhido somente um dos tanques de
membrana para o desenvolvimento do trabalho. O critério de escolha foi o tanque que
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tivesse o maior número de horas operadas ao longo de um ano e com menos
quantidade de interferências devido a manutenções e ajustes manuais do operador.
Dessa forma, foi selecionado o tanque número 1.
Os dados foram consolidados em médias, máximos e mínimos e desvios padrões
diários para caracterizar a qualidade dos dados. Como forma de excluir da análise os
outlyers, foi adotada a exclusão dos dados com valores duas vezes o desvio padrão
tanto para acima quanto abaixo da média. Isso se justifica, pois segundo o teorema
Chebyshev, quando adotado dois desvios padrões, tem-se a probabilidade de 75% de
qualquer dado da amostra de estar neste intervalo, para qualquer conjunto de dados
(qualquer distribuição). No entanto, para uma distribuição normal a probabilidade sobe
para 95%, já que o teorema subestima as percentagens de dados que estão entre os
limites da distribuição (FREUND; SIMON, 2000).
As médias, máximos e mínimos diários foram agrupados em semanas e nas quatro
estações do ano. Para o cálculo com as demais ferramentas estatísticas que serão
descritas mais adiante foram adotadas dados diários, já que as ferramentas exigem
que a distribuição seja do tipo Normal.

4.2.1

Análises Estatísticas

Para verificar a alteração do comportamento entre as estações do ano e identificar
as relações entre as variáveis foram escolhidas três ferramentas:
a) Correlação de Pearson que permite relacionar duas variáveis independentes.
b) A ferramenta Análise de Variância (ANOVA), que tem como vantagem
comparar as médias populacionais de mais de duas amostras, por meio de
suas variâncias, se existe em pelo menos uma das populações diferente.
c) Teste de T ou Student para duas variáveis presumidamente iguais ou
diferentes, que permite dizer não somente que as duas populações são
diferentes, mas qual das duas é maior ou menor que outra.
Nos itens que seguem será detalhado como foi utilizado cada uma das ferramentas e
os resultados esperados.
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Correlação de Pearson

Foi utilizada a ferramenta estatística do pacote Office Microsoft Excel versão 2013,
na opção Análise de Dados ferramenta de Correlação. Esta tem por objetivo medir o
grau de relação linear entre duas variáveis quantitativas com distribuição Normal.
O tamanho das amostras (temperatura, pressão etc.) era grande (n> 30), com isso
foi possível considerar que os dados se aproximavam de distribuição Normal, já que
este é um dos pré-requisitos para o uso da ferramenta. Embora existam métodos
específicos para avaliar a curva de distribuição do dados se aproxima do formato da
curva de normal (FREUND, SIMON; 2000).
A ferramenta gera um coeficiente (r) que varia entre 1 e -1, sendo que valores
negativos indicam uma relação inversamente proporcional entre as variáveis e o
contrário indica uma relação diretamente proporcional. Os valores próximos a zero
indicam que não há relação entre as variáveis ou esta relação é muito fraca, não
exercendo praticamente nenhuma influência sobre a outra.
Todos os dados diários foram colocados em colunas por parâmetros (PTM,
temperatura, permeabilidade corrigida e fluxo) e gerada uma matriz com os
coeficientes. A partir desta matriz verificou-se as relações se eram positivas ou
negativas e qual a intensidade da relação entre os parâmetros. Dessa forma, foi
possível fazer inferências quanto ao comportamento entres os parâmetros ao longo
das quatro estações, como por exemplo: quando a temperatura aumenta a
permeabilidade diminui ou se quando a pressão aumenta o fluxo cai. Estes resultados
serão detalhados no capítulo seguinte.

ANOVA
Foram realizados testes de análise de variância ANOVA (fator único), com intuito
verificar se os dados de cada um dos parâmetros se alteravam em relação as estações
do ano.
Esta ferramenta foi utilizada visando verificar se, a partir das amostras
selecionadas, as populações dos dados dos parâmetros (permeabilidade e fluxo
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normalizado) poderiam ser consideradas diferentes, ou seja, se a estação do ano
alterava os valores médios destas populações.
Cada parâmetro foi considerado um tratamento e analisado separadamente, sendo
classificado como nível as estações do ano (inverno, primavera, verão e outono).
A ANOVA utilizada foi a de fator único (One Way) tendo em vista que os parâmetros
só possuíam um tipo de fator ou tratamento, ou seja, um único sensor da estação
registrando os dados, e vários níveis conforme mencionado acima.
A ANOVA é considerada um teste de hipótese, onde a hipótese nula é que todas
as populações possuem médias iguais:

•

Ho =µ1 =µ2=µ3 =µ4= µx média do parâmetro em cada uma das estações do ano,
sendo que µx representa as médias de cada população;

•

Ha =rejeita-se a hipótese nula e é possível afirmar que pelo menos uma das
médias é diferentes.

Foi determinado o valor do Fobservado, para comparar com valor do Fcrítico para
verificação das hipóteses. Não se entrará em detalhe da metodologia de cálculo,
bastando a interpretação dos dados, uma vez que a própria ferramenta de Excel
realiza automaticamente os mencionados cálculos.
Caso Fobservado≤ Fcrítico não se rejeita a hipótese e é possível concluir que as médias
da população, do parâmetro escolhido, são iguais com um grau de significância
arbitrado (valores mais utilizados 1%, 5% e 10%).
Foram divididos os dados diários, de cada um dos parâmetros, em colunas das
estações do ano. Arbitrou-se o fator de significância para cálculo de 5% e calculado o
Fobservado para cada um dos parâmetros.

Teste de T (Student)

Além de verificar se havia influência nos parâmetros pela mudança de cada uma
das quatros estações pelo método ANOVA, que compara mais de duas amostras, foi
também necessário verificar os dados das estações em duplas. Isso permitiu
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identificar quais populações mais se diferenciavam entre estações, já que a
ferramenta teste T Student, permite comparar duas amostras, e identificar se são
diferentes (pelo teste bi-caudal) ou maior ou menor (pelo teste uni-caudal).
Foi adotado o grau de significância de 5% com o uso da ferramenta Microsoft Excel
2013.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1

DESCRIÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE REÚSO –
AQUAPOLO

A estação do Aquapolo (Figura 15) consiste em um MBR terciário, pois recebe
esgoto tratado da ETE ABC, ou seja, funcionando como um tratamento complementar.
O sistema de tratamento biológico, possui um reator do tipo valo de oxidação para
remoção da matéria orgânica e nitrogênio, com uso de membranas de ultrafiltração UF (Figura 16). O sistema é projetado atualmente para uma vazão de 650 litros por
segundo, podendo chegar até 1000 litros por segundo.
Figura 15 - Vista aérea da estação
Aquapolo

Figura 16 - Modelo 3D do reator biológico do
Aquapolo

Fonte: Manual Aquapolo

O efluente recebido pela estação de reúso é fornecido pela Estação de Tratamento
de Esgotos do ABC, que recebe esgoto doméstico das cidades de Santo André, São
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Bernardo, Diadema, São Caetano e parte dos esgotos gerados em Mauá. Estas
cidades são consideradas integrantes da região metropolitana de São Paulo.
A ETE ABC possui um sistema de tratamento por lodo ativado convencional. Os
efluentes secundários são encaminhados por gravidade para serem bombeados pela
estação de bombeamento de baixa carga (EEBC) para a estação do Aquapolo.

5.1.1

Processo Biológico - Aquapolo

Chegando a estação do Aquapolo o efluente secundário, passa por um processo
de pré-tratamento, com uso de filtros discos de diâmetro dos poros de 400
micrômetros (0,4 mm) antes de alimentar o reator biológico. Tal reator recebe também
efluente primário, da ETE ABC, com alta carga de matéria orgânica. Esta carga
adicional tem a função de complementar a necessidade de matéria carbonácea e do
efluente secundário e, permitir a manutenção da eficiência no processo biológico.
Ao entrar no reator o efluente chega, primeiramente, na câmara anóxica, onde
ocorre processos de desnitrificação (Figura 17). Nesta área pode ser necessário a
utilização do processo de precipitação química para remoção de fósforo do efluente,
com utilização de produtos químicos específicos, que não serão detalhados neste
trabalho.
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Figura 17 - Planta do MBR (Aquapolo)

Fonte: Manual Aquapolo

O processo de desnitrificação ocorre no centro do valo de oxidação em três zonas
da câmara anóxica, (Figura 17) e em seguida o efluente passa para parte externa do
carrossel onde se encontra a zona de nitrificação. Há propulsores de fluxo nestas três
zonas do valo, que tem a função agitar o lodo recirculado dos tanques aeróbios. Isto
permite que o processo de desnitrificação ocorra (Figura 17), reduzindo o nitrato em
gás nitrogênio.
A remoção do nitrogênio evita que este nutriente aumente a proliferação de material
biológico, especialmente algas, que podem aumentar incrustação em torres de
resfriamento de processos industriais.
O processo de nitrificação ocorre no tanque aeróbio (conforme indicado na Figura
17 acima) com a oxidação da amônia em nitrato. Importante salientar que os tanques
possuem funções complementares, que resultam na remoção do nitrogênio. Para
maiores detalhes o processo de desnitrificação está no item 3.2.3 da revisão da
bibliográfica deste trabalho.
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O tanque aeróbio, que é o próprio valo de oxidação, possui um sistema de aeração
o qual é dividido em uma zona mestre e outra escrava, cujo o objetivo é manter o perfil
de oxigênio ao longo do circuito por onde passa o efluente oxidando a matéria
orgânica e favorecendo o processo de nitrificação (Figura 17). Do tanque aeróbio o
efluente é bombeado para os tanques de membranas, onde ocorre a separação da
biomassa em suspensão do efluente.

5.1.2

Operação das membranas

O efluente da zona aeróbia é bombeado para os nove tanques de membranas,
onde cada tanque é constituído por sete módulos membranas UF do tipo fibra oca,
marca PURON modelo PSH-1500 (PES - poliethersofona), com capacidade até dez
módulos em caso de expansão. Cada módulo é constituído de fileiras de feixes, onde
cada um deles possui um bico difusor de ar, na base, que executa o processo de
airscouring que minimiza a adesão de materiais na membrana (Figura 18).
O efluente é succionado através das membranas, por meio de bombas lóbulos, que
criam uma pressão negativa. Estas são dedicadas e equipadas com inversores de
frequência. As bombas executam duas atividades: produção de permeado e
contralavagem (fluxo reverso) para o processo de limpeza física. O próprio permeado
é utilizado para o processo de contra lavagem da membrana. O licor misto (biomassa)
nos tanques de membranas retorna por um vertedouro para zona aeróbia do reator,
como forma de manter o nível e a concentração do MBR.
O efluente permeado é então encaminhado para os tanques de estocagem da UF
e, sendo que parte deste efluente pode passar por um processo complementar de
tratamento, por membranas de osmose reversa (OR) sendo estocado em outro
tanque. O processo de OR tem por objetivo a remoção da condutividade ainda
presente no permeado para o atendimento dos padrões de qualidade de água exigido
pelo Polo Petroquímico do ABC. Após o permeado ser estocado este pode ser
misturado, caso os padrões do permeado da UF estejam em um padrão inferior ao
exigido. Daí o mesmo é encaminhado para a elevatória de alta carga (EEAC). A água
de reúso é bombeada por uma adutora (17 km) até o polo Petroquímico par ser

74

consumida nos processos industriais. Esta etapa da operação não será detalhada,
pois não faz escopo do objeto deste estudo.
Cabe mencionar, que o MBR opera com a vazão de acordo com a demanda, que
pode ser variável, já que depende do nível dos reservatórios de água de permeado e
volume a ser produzido pelo sistema de OR. Com base nestas variáveis é calculado
qual será o fluxo que as membranas de UF irão operar para atender a vazão requerida.
Este fluxo é calculado pela razão entre a vazão total requerida e a área disponível de
membranas. Dessa forma, tem-se o fluxo bruto de operação das membranas.

Figura 18 - Feixe, fileira e módulo da membrana do MBR

Fonte: Manual Koch Membrane

5.1.3

Limpeza mecânica

Para controlar o aumento do depósito e manter os padrões aceitáveis especificados
de projeto para o fluxo e pressão é realizada a contralavagem. O processo é
automatizado e, ocorre a cada ciclo de extração do permeado. A contra lavagem é
parte do processo de operação da membrana, pois é executada até o ciclo ser
interrompido para limpeza de manutenção (clean in place – CIP). No entanto, não foi
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detectada a existência de processo de relaxamento das membranas, conforme alguns
autores recomendam como medida para otimizar o processo de limpeza mecânica
(ROBLES et al., 2012; JUDD, JUDD, 2011). Importante salientar que, eventualmente,
caso o operador ache necessário pode alterar o protocolo de contra lavagem conforme
a necessidade, de acordo com as especificações predefinidas pelo fornecedor.
O MBR possui um sistema de aeração que permite manter o nível de depósito
durante a operação em condições aceitáveis, com isso promovendo uma operação
correta e estável das membranas. O sistema de aeração é tão importante no processo
que a membrana somente opera se a aeração estiver ligada, já que o fornecedor alerta
que caso esta condição não seja respeitada, poderá causar bloqueio e obstrução da
membrana.
O sistema de aeração está localizado no centro do feixe de membranas, é do tipo
intermitente de bolhas grossas e trabalha com dois tipos de protocolo, um para o fluxo
baixo e outro para o fluxo alto. Ambos favorecem a manutenção da permeabilidade,
com a remoção contínua do material aderido nas paredes da membrana.
O tipo de protocolo aeração utilizado na estação contribui para otimizar o
desempenho da membrana e evitar o fenômeno de depósito, já que funciona de
maneira intermitente e com vazão diferenciada para fluxos baixo e alto, conforme
recomenda a literatura acadêmica (JUDD, JUDD, 2011; HOWELL, CHUA, ARNOT;
2004).

5.1.4

Limpeza química

Para remoção dos depósitos reversíveis é utilizada uma limpeza química
moderada, que ocorre por meio de bombas dedicadas para a diluição do produto
químico especificado com o permeado.
A limpeza química é realizada diariamente com hipoclorito de sódio (NaOCl) e
semanalmente com o ácido cítrico, sempre na mesma dosagem especificada pelo
procedimento do fornecedor, sem a necessidade de retirada da membrana, por meio
da contralavagem. A frequência de limpeza elevada ajuda manter o sistema sanitizado
e, evita o crescimento excessivo de microrganismos e eventuais incrustações,
consequentemente a permeabilidade é mantida dentro dos padrões de projeto.
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Segundo o fornecedor após certo período de operação somente os mecanismos de
manutenção citados, deixam de ser suficientes para manter o funcionamento
adequado do sistema, sendo necessário uma limpeza mais profunda para remoção
do depósito reversível. Para tanto, é realizada uma limpeza química de recuperação,
que ocorre anualmente antes da estação do inverno. A limpeza de recuperação ocorre
com os mesmos componentes da limpeza química moderada, sendo realizada
também no próprio local, ficando a membrana indisponível para operação.
De acordo com dados de literatura, o procedimento diário de limpeza química do
Aquapolo contribui para manutenção da permeabilidade de projeto, bem como ajuda
a reduzir a frequência de limpeza química de recuperação (LE-CLECH et al., 2006).
Outros autores recomendam a sequência de uso de oxidantes (NaOCl) e ácido cítrico
combinados otimizam a remoção de depósitos orgânicos e dissolvem os depósitos
inorgânicos ou orgânicos-inorgânicos complexos (WANG, et al., 2014).

5.2

TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS DO AQUAPOLO

5.2.1

Análise estatística simples dos dados

A partir do sistema informatizado do Aquapolo, entre o período de 20 de junho de
2013 à 21 de junho de 2014, foram consolidados em dados diários os parâmetros
pressão transmembrana (PTM), temperatura e fluxo normalizado, conforme descrito
no item 3.3.3, de acordo com cada uma das estações do ano, em médias, máximos e
mínimos. Os parâmetros fluxo e permeabilidade, apresentaram alterações em relação
as estações do ano, sobretudo, se comparado o fluxo normalizado do inverno e verão
(Figura 19).
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Figura 19 - Gráfico do fluxo normalizado versus temperatura por estação climática

Pela análise dos dados, nota-se que a diferença da média de temperatura entre o
inverno e o verão foi maior do que 20% (Figura 19), no entanto, as médias da
temperatura da primavera e outono foram similares (24,69 º C e 25,29 º C
respectivamente), como era de se esperar em função das temperaturas médias destas
estações historicamente serem parecidas.
A existência de diferenças de temperatura médias das estações se refletiu nos
parâmetros. No caso do fluxo normalizado, o inverno foi cerca de 18% maior que no
verão (Figura 19).
Outro ponto interessante levantado a partir dos dados de fluxo é que o sistema
operou sempre abaixo dos 30 L.m2/h como recomendado em projeto (Figura 19). No
entanto, não foi possível afirmar que o sistema esteja operando em fluxo otimizado,
pois não há informações nos documentos disponíveis do valor do fluxo crítico. É ideal
que o sistema opere abaixo do fluxo crítico, uma vez que isso minimiza a formação de
depósitos.
É possível notar também diferenças na permeabilidade normalizada (Figura 20)
entre as estações do ano, sobretudo, se comparado o inverno das demais estações.
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Figura 20 - Gráfico da permeabilidade normalizada por estação climática

Com a construção dos gráficos (Figura 21) e (Figura 22), foi possível notar o
comportamento das curvas de tendência dos dados de permeabilidade e fluxo
normalizado. Analisando-se o gráfico da (Figura 21) verifica-se que a amplitude das
medidas de fluxo normalizado, entre a máxima e a mínima na primavera é
significativamente maior do que as demais estações. Isto está coerente com os
valores registrados de temperatura, pois a primavera apresentou o maior desvio
padrão das temperaturas (inverno = 0,86; primavera = 1,26; verão = 0,77; outono =
0,77). Demonstra-se que a temperatura afeta o comportamento do fluxo, dessa
maneira, verificou-se que as médias de fluxo mais baixas se encontram no verão onde
a média de temperatura foi mais alta.
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Figura 21 - Histórico do fluxo normalizado ao longo de um ano (2013 – 2014)

Em função do fluxo sofrer influência das demandas do sistema, sobretudo, quando
é necessário o maior uso da OR para redução da condutividade da água produzida, é
relevante verificar o comportamento do parâmetro permeabilidade normalizada, pois
este é menos suscetível as variações de demandas solicitadas para produção de
água. Dessa forma, no gráfico da (Figura 22), observa-se uma redução da
permeabilidade normalizada nas estações com a temperatura mais alta, como no
outono e, sobretudo, no verão. Este resultado corrobora com a análise relativa ao
comportamento do fluxo de permeado, apresentada acima, verificando-se que a
permeabilidade é influenciada pelas variações de temperatura, sendo menor no verão.
Existe um ganho em ambos os parâmetros de fluxo e permeabilidade nas
temperaturas mais baixas (inverno), como é possível observar nos gráficos (Figura
21 e Figura 22). Uma parte disso pode estar relacionada com o protocolo de limpeza
de recuperação que ocorre, usualmente, antes do inverno. Entretanto, caso a limpeza
fosse o principal responsável pela melhoria do desempenho isso deveria se refletir
nas demais estações, ocorrendo a redução da permeabilidade ao longo das estações
climáticas até uma nova limpeza de recuperação.
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Figura 22 - Histórico da permeabilidade normalizada ao longo de um ano

Como forma de reforçar a análise apresentada anteriormente por meio da
estatística descritiva acima, foram adicionalmente utilizadas ferramentas de
inferências estatística, conforme indicado na metodologia deste trabalho e detalhado
a seguir.

5.2.2

Análise dos dados com uso de ferramentas de inferência estatística

Foi realizada uma análise com utilização da ferramenta ANOVA fator único, do
principal parâmetro (permeabilidade normalizada) com a intenção de inferir, pelos
dados amostrais, se as médias das populações das estações eram iguais ou
diferentes e, com isso avaliar se a estação do ano afetava o desempenho do processo,
pois a membrana é afetada.
Foi possível constatar (Tabela 7) com base nos dados analisados que pelo menos
uma das médias das populações das permeabilidades (níveis ou grupos) é diferente.
O Fobservado (56,49) é maior do que o Fcrítico (2,63), dessa forma, é possível rejeitar a
hipótese nula, ou seja, os dados analisados apresentaram evidências suficientes, com
grau de confiança de 95%, que pelo menos uma das médias populacionais das
permeabilidades das estações é diferente das demais.
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Tabela 7 - Resultado do teste ANOVA para a permeabilidade das quatro estações climáticas
Anova: fator único

Permeabilidade normalizada 25 C° (L/m2.h.bar)
Todas estações

RESUMO
Grupo (níveis)
Inverno
Primavera
Verão
Outono

Contagem
89
89
62
82

ANOVA
Fonte da variação
Entre grupos
Dentro dos grupos

SQ
60.755
113.999

Total

174.753

Soma
20.745
18.004
12.788
16.434

gl
3
318

Média
Variância
233,09
504,73
202,29
149,45
206,27
599,91
200,41
244,90

MQ
20.252
358

Fobs
56,49

valor-P
F crítico
2,68326E-29
2,63

321

Como forma de identificar qual a estação climática se diferenciou das demais,
conforme o resultado obtido na análise anterior, foi aplicada novamente a ferramenta
ANOVA, agora somente com os dados da primavera, verão e outono. Foi escolhido a
retirada deste grupo de dados de permeabilidades do inverno (Tabela 7), pois a média
amostral é bastante diferente (quase 30 L/m2.bar maior que as demais). O resultado
encontrado na Tabela 8 foi que o Fobservado (2,04) foi menor do que Fcrítico (3,03),
indicando que não há diferença entre as médias das populacionais das três estações
com um grau de confiança de 95%. Portanto, é possível concluir que somente a
estação inverno é diferentes das demais estações. Dessa forma, a hipótese de a
limpeza química ser a responsável pelo melhor desempenho do sistema não é válida
pois, se este fosse o caso, o desempenho do sistema deveria se deteriorar após a
limpeza, obtendo-se as piores condições no outono, o que não foi verificado.
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Tabela 8 - Resultado do teste ANOVA para a permeabilidade de três estações climáticas
Anova: fator único

Permeabilidade normalizada 25 C° (L/m2.h.bar)
Primavera, Verão e Outono

RESUMO
Grupo
Primavera
Verão
Outono

Contagem
89
62
82

ANOVA
Fonte da variação
Entre grupos
Dentro dos grupos

SQ
1.232
69.582

Total

70.814

Soma
18.004
12.788
16.434

gl

Média
Variância
202,29
149,45
206,27
599,91
200,41
244,90

MQ
2
230

F
616
303

2,04

valor-P
F crítico
0,132821385
3,04

232

Embora não tenha sido o foco deste trabalho avaliar os parâmetros biológicos da
operação, tendo em vista a disponibilidade de dados diários das análises de sólidos
suspensos voláteis (SSV) e sólidos suspensos totais (SST), os mesmos foram
utilizados para a avaliação da biomassa presente no MBR (Tabela 9 e Tabela 10).
Além disso, mesmo o parâmetro SSV e SST, representando uma fração pequena da
causa do depósito relacionado a biomassa, estes estão mais diretamente
relacionados com a produção de PMS e SPE, que é um dos principais fatores
responsáveis pelo depósito (JUDD, JUDD, 2011). Dessa forma, as variações nas
condições operacionais, que modifiquem a concentração destes parâmetros, podem
adicionar novos fatores para propensão da ocorrência de depósitos no MBR (LE
CLECH, CHEN, FANE, 2006).
Com base nos resultados do uso da ferramenta ANOVA (Tabela 9 e Tabela 10) foi
constatado que as médias populacionais obtidas de SSV e SST podem ser
consideradas iguais a um grau de confiança de 95%, pois o Fobservado (1,26) (Tabela
9) é menor que o Fcrítico (2,63). O mesmo ocorreu para o SST (Tabela 10), onde valor
de Fobservado (2,52) foi menor que o Fcrítico (2,63). Este resultado demonstra que não
houve alteração da concentração média da população dos dados ao longo das
estações, o que reforça que não houve influência da concentração de biomassa nos
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resultados obtidos a partir das análises de dados físicos do MBR (fluxo e
permeabilidade).

Tabela 9 - Resultado teste ANOVA de sólidos suspensos voláteis para as quatro estações
climáticas
SSV (mg/l)
Todas estações
Anova: fator único
Grupo
Contagem
Soma
Média
Variância
Inverno
92
211520 2299,13043 57537,148
Primavera
89 205.947
2314,01
59805,26
Verão
86 201.633
2344,57 111191,19
Outono
59 132.667
2248,59 143460,35

ANOVA
Fonte da variação
SQ
gl
MQ
F
Entre grupos 332425,89
3,00
110808,63
Dentro dos grupos28.270.695
322
87.797
Total

28.603.121

1,26

valor-P
0,29

F crítico
2,63

325

Tabela 10 - Resultado teste ANOVA de sólidos suspensos totais para as quatro estações
climáticas
SST (mg/l)
Todas estações
Anova: fator único
Grupo
Contagem
Soma
Média
Variância
Inverno
92
314070 3413,80435 36443,06
Primavera
89 296.698
3333,69
50415,06
Verão
86 287.270
3340,35
68226,91
Outono
59 196.157
3324,69
82989,32

ANOVA
Fonte da variação
SQ
gl
MQ
F
Entre grupos 430548,02
3,00
143516,01
Dentro dos grupos 18.365.512
322
57.036
Total

18.796.060

325

2,52

valor-P
0,06

F crítico
2,63
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Os dados de permeabilidade das estações do ano foram comparados de acordo
com as duplas a seguir: inverno–primavera, primavera-verão, verão-outono e
primavera-outono. O objetivo desta análise foi identificar as médias populacionais e o
comportamento da curva de tendência – se foi crescente, decrescente ou constante
ao longo do ano. Com o uso da ferramenta teste T, foi adotado o grau de significância
5% para cada uma das análises (Tabela 11 e Tabela 12). Pelo teste uni caudal foi
verificado que: 1) a permeabilidade das membranas no inverno foi maior do que na
primavera (t = 11,36 > tcrítico = 1,66); 2) a permeabilidade na primavera foi igual à do
verão (-t = 1,18 > -tcrítico = -1,66); e 3) a permeabilidade no verão foi maior que a do
outono (t = 1,74 > tcrítico = 1,66). No entanto, quando se compara o outono e a
primavera (Tabela 11), a média populacional pode ser considerada a mesma (t = 0,88
< tcrítico = 1,65). Dessa forma, embora a permeabilidade no verão possa ser
considerada maior do que a do outono, a média populacional foi igual à da primavera,
demonstrando que os valores são muito próximos àqueles obtidos no outono. Com
base nos resultados desta análise é possível constatar que a permeabilidade da
membrana não é afetada pela limpeza química de recuperação. Isto demonstra que o
principal depósito presente é o que pode ser removido pela limpeza física e química
moderada, ou seja, o removível e o reversível (JUDD, JUDD, 2011).

Tabela 11 - Resultado do teste T para a permeabilidade normalizada agrupando duas
estações climáticas (inverno ao verão)
Teste-t: duas amostras presumindo variâncias diferentes
Média
Variância
Observações
Hipótese da diferença de média
gl
Stat t
P(T<=t) uni-caudal
t crítico uni-caudal
P(T<=t) bi-caudal
t crítico bi-caudal

Inverno Primavera
233,09
202,29
504,73
149,45
89
89
0
136,00
11,36
9,61E-22
1,66
1,92E-21
1,98

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias
diferentes
Primavera Verão
Média
202,29
206,27
Variância
149,45
599,91
Observações
89,00
62,00
Hipótese da diferença de média
0,00
gl
82,00
Stat t
-1,18
P(T<=t) uni-caudal
0,12
t crítico uni-caudal
1,66
P(T<=t) bi-caudal
0,24
t crítico bi-caudal
1,99
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Tabela 12 - Resultado do teste T para a permeabilidade normalizada agrupando duas
estações climáticas (verão ao outono)
Teste-t: duas amostras presumindo variâncias
equivalentes
Outono
Primavera Outono
200,41 Média
202,29
200,41
244,90 Variância
149,45
244,90
82,00 Observações
89,00
82,00
Hipótese da diferença de média
0,00
gl
169,00
Stat t
0,88
P(T<=t) uni-caudal
0,19
t crítico uni-caudal
1,65
P(T<=t) bi-caudal
0,38
t crítico bi-caudal
1,97

Teste-t: duas amostras presumindo variâncias equivalentes

Média
Variância
Observações
Hipótese da diferença de média
gl
Stat t
P(T<=t) uni-caudal
t crítico uni-caudal
P(T<=t) bi-caudal
t crítico bi-caudal

Verão
206,27
599,91
62,00
0,00
142,00
1,74
0,04
1,66
0,08
1,98

Para uma melhor compreensão sobre a correlação entre os parâmetros
operacionais do sistema, foi utilizada a ferramenta estatística correlação de Pearson,
considerando-se os dados diários do período de um ano.
Foi constatado que há uma correlação negativa, significativa, entre temperatura e
permeabilidade normalizada (Tabela 13), ou seja, quando a temperatura aumenta, a
permeabilidade diminui. O fluxo normalizado e a PTM também apresentaram um
comportamento similar à permeabilidade, sendo que a intensidade do fluxo em relação
à temperatura foi a mais significativa, sendo mais de três vezes se comparado com a
PTM e pelo melo menos o dobro da permeabilidade normalizada. Dessa forma, esse
o comportamento foi oposto ao de países de clima temperado, quando há um aumento
de temperatura ocorre a redução da viscosidade, melhora na floculação do lodo e nos
processos biológicos, favorecendo o desempenho da membrana (BRINK, et al.,2011).
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Tabela 13 - Resultado da correlação de Pearson, utilizando a série de todos os dados

TODAS AS ESTAÇÕES

Parâmetros
Temperatura (C°)
Fluxo (l/m2.h) - 25 C°
Perm - corr.
(l/m2.h.bar) 25 C°
PTM (bar)

Temperatura
(C°) média
1,00
-0,73

Perm média corr.
Fluxo médio (l/m2.h.bar) 25
(l/m2.h) - 25 C°
C°

TMP média
(bar)

1,00

-0,34
-0,21

0,19
0,55

1,00
-0,70

1,00

Para tentar esclarecer o que foi verificado na análise anterior foi utilizada a mesma
ferramenta, só que analisando as estações separadamente. Desse modo, constatouse que nas estações mais frias, inverno e primavera, o comportamento da
permeabilidade normalizada foi positivo em relação ao aumento de temperatura
(Tabela 14).

Tabela 14 - Resultado da correlação de Pearson, utilizando separadamente os dados do
inverno e primavera

INVERNO

Temperatura (C°) média
Fluxo médio (l/m2.h) - 25 C°
Perm média - corr. (l/m2.h.bar)
25 C°
TMP média (bar)

Temperatura
(C°) média
1,00
-0,81

Perm média corr.
Fluxo médio (l/m2.h.bar) 25
(l/m2.h) - 25 C°
C°

TMP média
(bar)

1,00

0,05
-0,27

-0,22
0,46

1,00
-0,96

1,00

PRIMAVERA

Temperatura (C°) média
Fluxo médio (l/m2.h) - 25 C°
Perm média - corr. (l/m2.h.bar)
25 C°
TMP média (bar)

Temperatura
(C°) média
1,00
-1,00
0,35
-0,66

Perm média corr.
Fluxo médio (l/m2.h.bar) 25
(l/m2.h) - 25 C°
C°

TMP média
(bar)

1,00
-0,34
0,66

1,00
-0,93

1,00
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Contudo, quando se avalia as estações mais quentes (verão e outono) é possível
perceber que o efeito do aumento da temperatura influência negativamente a
permeabilidade (Tabela 15).

Tabela 15 - Resultado da correlação de Pearson, utilizando separadamente os dados do
verão e outono

VERÃO

Temperatura (C°) média
Fluxo médio (l/m2.h) - 25 C°
Perm média - corr. (l/m2.h.bar)
25 C°
TMP média (bar)

Temperatura
(C°) média
1,00
-0,26

Perm média corr.
Fluxo médio (l/m2.h.bar) 25
(l/m2.h) - 25 C°
C°

TMP média
(bar)

1,00

-0,10
-0,06

-0,13
0,69

1,00
-0,79

1,00

OUTONO

Temperatura (C°) média
Fluxo médio (l/m2.h) - 25 C°
Perm média - corr. (l/m2.h.bar)
25 C°
TMP média (bar)

Temperatura
(C°) média
1,00
0,26

Perm média corr.
Fluxo médio (l/m2.h.bar) 25
(l/m2.h) - 25 C°
C°

-0,08
0,31

TMP média
(bar)

1,00
0,21
0,75

1,00
-0,48

1,00

A redução do desempenho da membrana com aumento de temperatura nas
estações mais quentes (verão e outono), pode estar relacionada à mudança de taxa
com que ocorre a atividade biológica (), produzindo mais substâncias poliméricas,
como os PMS e os SPE, que contribuem para a redução da permeabilidade.
É possível observar que a variável Kt do gráfico (Figura 23), que é diretamente
relacionada à atividade biológica, varia de maneira inversamente proporcional a
viscosidade, a qual diminui com o aumento da temperatura. Há um ponto específico
(em torno de 23˚ C), no qual a curva Kt em função da temperatura cruza a curva de
viscosidade, mostrando que a atividade biológica passa a influenciar mais
significativamente a permeabilidade da membrana.
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Figura 23 - Taxa de reação e viscosidade da água em função da temperatura
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A existência deste ponto ótimo, pode explicar o comportamento distinto das
correlações entre permeabilidade e temperatura entre as estações mais frias (inverno
e primavera) e as mais quentes (verão e outono). Abaixo do ponto ótimo a viscosidade
tem uma maior influência sobre permeabilidade normalizada (aumento da
permeabilidade quando corrigida para a temperatura de 25º graus) em relação a
atividade biológica. Acima do ponto ótimo passa ocorrer o contrário, onde a atividade
biológica passa ter maior impacto sobre a permeabilidade da membrana, causando
uma redução do seu desempenho.
Em um estudo realizado em São Paulo, em uma unidade de UF para o tratamento
de água potável, foi verificado um comportamento semelhante, com a piora da
eficiência da membrana no verão. A redução da permeabilidade estava relacionada a
um aumento da proliferação de certas algas (aumento da atividade biológica), que
ocorria, justamente, em temperaturas mais altas como no verão. Isso somente ocorria,
pois, a redução da viscosidade do fluido pelo aumento de temperatura não era capaz
de compensar esse aumento do depósito pelas algas, ocasionando a diminuição do
desempenho da membrana (MIERZWA, et al., 2012).
O comportamento dos parâmetros operacionais observado nas estações mais frias
deste estudo está de acordo com que é mencionado na literatura (BRINK, 2011), em
países de clima temperado. Nesses países o desempenho do MBR melhora nas
estações mais quentes (equivalente as estações mais frias em São Paulo), pois há

89

uma redução da viscosidade do licor misto e melhora das condições da biomassa. No
entanto, nas estações mais quentes (verão e outono), nos países de clima tropical, o
comportamento se inverte, onde o aumento da temperatura tem influência negativa
na permeabilidade.

6 CONCLUSÃO

A partir desta pesquisa foi possível avaliar a influência das estações do ano,
sobre o desempenho do sistema MBR, por meio, do da identificação dos principais
parâmetros utilizados nos processos operacionais (pressão transmembrana, fluxo e
permeabilidade). Além disso, foi possível analisar a influência das estações climáticas
sobre o desempenho da membrana, a partir da consolidação dos dados operacionais
e análise estatística destes dados e também propor medidas de melhoria operacional,
por meio da alteração de variáveis operacionais como os protocolos de limpeza
química e física. Dessa forma, o objetivo geral, assim como os específicos
determinados para esta pesquisa foram alcançados.
Foi consolidado e traçado um perfil do comportamento dos parâmetros
operacionais ao longo das estações climáticas. Foi verificado que o desempenho do
processo de tratamento foi melhor no período do inverno.
Com uso da ferramenta ANOVA fator único, foi verificado que a população média
de dados da permeabilidade normalizada no inverno se diferenciou das demais. Foi
possível constatar com base nos dados analisados que pelo menos uma das médias
das populações das permeabilidades (níveis ou grupos) é diferente. O Fobservado (56,49)
é maior do que o Fcrítico (2,63)
Além disso, quando a mesma análise (ANOVA) foi realizada com a retirada dos
dados do inverno, os resultados das demais estações apresentaram a mesma
população média de permeabilidade normalizada, tendo como resultado que o
Fobservado (2,04) foi menor do que Fcrítico (3,03), indicando que não há diferença entre
as médias das populacionais das três estações com um grau de confiança de 95%.
Também, foi possível constatar que o comportamento das médias populacionais das
permeabilidades, pelo teste T, após o inverno também se mantiveram estáveis uma
vez que: no teste uni caudal foi verificado que: 1) a permeabilidade das membranas
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no inverno foi maior do que na primavera (t = 11,36 > tcrítico = 1,66); 2) a permeabilidade
na primavera foi igual à do verão (-t = 1,18 > -tcrítico = -1,66); e 3) a permeabilidade no
verão foi maior que a do outono (t = 1,74 > tcrítico = 1,66).
Isto indicou que o clima teve maior influência no desempenho do sistema, do que
limpeza de recuperação. Caso a limpeza fosse o principal fator de influência, a
tendência seria a permeabilidade cair continuamente até a próxima limpeza de
recuperação (a qual ocorre anualmente).
Foi verificado que as médias populacionais obtidas de SSV e SST podem ser
consideradas iguais com grau de confiança de 95%, pois o Fobservado (1,26) foi menor
que o Fcrítico (2,63). O mesmo ocorreu para o SST, onde valor de Fobservado (2,52) foi
menor que o Fcrítico (2,63). Isso demonstrou, com base nos resultados da análise pela
ferramenta ANOVA, que não houve alteração na concentração de biomassa (SSV) ao
longo do ano, a qual poderia influenciar o desempenho das membranas.
Apresentaram correlações negativas, os dados de um ano, de temperatura com a
permeabilidade e o fluxo normalizados nos valores, respectivamente, -0,34 e -0,73.
No entanto, nas estações mais frias (inverno e primavera) o aumento de temperatura
favoreceu o desempenho das membranas (permeabilidade - inverno e primavera 0,05
a 0,35 e fluxo -0,81 e -1,00), enquanto nas estações mais quentes o comportamento
foi oposto (permeabilidade – verão e outono -0,10 a -0,08 e no verão fluxo -0,26). Tal
fenômeno pode estar relacionado ao aumento excessivo da atividade biológicano
período mais quente, sobrepondo o efeito da redução da viscosidade. Já no período
mais frio, o aumento de temperatura foi mais parecido com o que acontece no verão
de países de clima temperado, ou seja, há uma melhora no desempenho das
membranas com o aumento da temperatura.
Assim foi possível concluir as condições climáticas influenciam de forma
significativa o desempenho de sistemas MBR. O aumento de temperatura, acima de
uma determinada faixa, reduz o desempenho das membranas, sobretudo, nas
estações mais quentes como o verão. Dessa forma, a constatação de que o inverno,
em clima tropical, pode contribuir para um melhor rendimento da membrana se
comparado com as outras estações, pode ajudar a modificar premissas utilizadas para
concepção de novos projetos, reduzindo a área necessária de membrana em
comparação a projetos concebidos a partir de premissas de países de clima
temperado.
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7 RECOMENDAÇÕES

Como forma de aumentar o conhecimento quanto ao grau de influência da
limpeza de recuperação no MBR antes do inverno, sugere-se que seja posteriormente
implementada uma segunda limpeza antes do verão, como forma de avaliar o
funcionamento da membrana. Ademais, para estudos posteriores seria importante
também avaliar um período de dados maior que um ano, bem como monitorar a
produção primária e seu efeito sobre o depósito, por meio de indicadores biológicos
como, por exemplo, concentrações de substâncias poliméricas extracelulares e
produtos microbiológicos solúveis em cada uma das estações do ano. Também seria
interessante avaliar a distribuição do tamanho de partículas presentes na biomassa
durante cada uma das estações.
No sentido de contribuir com sugestões para otimização do sistema seria
interessante identificar o valor do fluxo crítico do sistema, devido a impossibilidade da
identificação do mesmo em manuais e estudos do projeto. Operar abaixo do fluxo
crítico e com protocolos de limpeza física adequados (contra lavagem e airscouring),
como o verificado na operação do Aquapolo, pode contribuir para reduzir a frequência
de limpezas químicas e com isso aumentar a vida útil das membranas.
Sugere-se que seja utilizado pelo menos dois tipos de protocolos de limpeza tanto
físicas quanto químicas, já que na maioria das regiões do Brasil, existem duas
estações bem definidas, uma mais fria e outra mais quente. Além disso, pode ser
avaliado a mudança de produto químico das limpezas de manutenção. Para remoção
orgânica e biofilme o uso de uma base forte, como a soda cáustica (NaOH) e para
remoção inorgânica o uso de ácido forte como o ácido clorídrico (HCl).
Outro ponto importante a respeito da limpeza química é a escolha correta do
produto químico a ser utilizado. É relatado por alguns autores que uso de hipoclorito
de sódio (NaClO) pode reduzir o tempo de vida útil da membrana, sobretudo, para
membranas do tipo utilizada no MBR (polietersufona - PES). Com isso, recomendase o uso de uma base, como soda cáustica (NaOH), para limpeza de recuperação,
pois remove depósitos orgânicos com eficiência (WANG et al, 2014). Isto se justifica,
pois, a soda cáustica é considerada uma base forte que reage com a matéria orgânica
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removendo da superfície da membrana. No ambiente alcalino ocorre um o aumento
de carga negativa da matéria orgânica (fica desprotonada), fazendo com que se
desprenda da membrana. Esta base forte é mais efetiva que o hipoclorito de sódio, já
que esta somente oxida parte da matéria orgânica. Além disso, o cloro reage com
matéria orgânica, podendo gerar fragmentos menores biodegradáveis que podem
contribuir para o depósito (DOW WATER SOLUTIONS, 2009).
Quanto ao uso de ácido cítrico, que é utilizado para remoção de matéria inorgânica,
pode ser substituído por ácidos fortes mais efetivos, com tanto que não comprometa
a integridade da membrana, como por exemplo: o HCl, caracterizado como forte, que
possui uma maior efetividade conforme mencionado no manual da Down Water
Solutions, 2009. Além do que o ácido cítrico pode complexar com íons de cálcio que
podem estar presentes na alimentação e contribuir para o depósito (ESPERANZA;
JEFFREY, 2010).
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Apêndice A – Tabelas resumo dos dados operacionais consolidados do Aquapolo separadas por estação climática
Estação
Climática

Inverno

Semana
20/06/2013
27/06/2013
04/07/2013
11/07/2013
18/07/2013
25/07/2013
01/08/2013
08/08/2013
15/08/2013
22/08/2013
29/08/2013
05/09/2013
12/09/2013
19/09/2013

Temperatura
(C°) média
23,11
22,59
22,81
22,92
22,71
20,94
22,53
22,91
21,75
23,02
22,93
22,81
24,12
23,54

Fluxo norm.
(L/m2.h)
28,16
28,49
28,02
28,14
28,31
29,86
28,68
28,42
29,24
27,68
27,08
28,31
27,58
27,99

Perm norm. SST -lodo médio SSV -lodo médio
TMP média (bar)
(mg/L)
(L/m2.h.bar)
(mg/L)
261,22
0,108
3.458,57
2.263,57
250,80
0,114
3.367,14
2.205,00
248,98
0,113
3.484,29
2.162,86
240,56
0,117
3.444,29
2.300,00
264,49
0,108
3.363,57
2.127,14
230,43
0,130
3.299,29
2.143,57
206,52
0,139
3.480,71
2.305,00
206,07
0,138
3.325,71
2.485,00
210,39
0,139
3.448,57
2.513,57
207,72
0,134
3.407,50
2.221,67
248,05
0,109
3.562,14
2.377,86
228,07
0,124
3.465,00
2.559,17
224,63
0,123
3.311,43
2.322,86
217,40
0,129
3.395,71
2.241,43
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Estação
Climática

Semana

26/09/2013
03/10/2013
10/10/2013
17/10/2013
24/10/2013
31/10/2013
Primavera 07/11/2013
14/11/2013
21/11/2013
28/11/2013
05/12/2013
12/12/2013
18/12/2013

Temperatura
(C°) média
22,86
22,87
24,20
24,16
24,90
24,27
24,75
25,29
25,00
25,79
26,59
26,16
26,33

Fluxo norm.
(L/m2.h)
28,44
28,38
27,49
27,50
27,04
27,44
27,12
26,78
26,97
26,45
25,94
26,20
26,09

SST -lodo médio SSV -lodo médio
Perm norm. TMP média (bar)
(L/m2.h.bar)
(mg/L)
(mg/L)
201,72
0,141
3.301,67
2.136,67
201,78
0,141
3.312,86
2.235,71
197,17
0,141
3.488,33
2.430,83
198,37
0,139
3.260,00
2.275,71
201,88
0,134
3.272,14
2.413,57
184,94
0,149
3.387,14
2.373,57
199,78
0,136
3.305,00
2.316,43
202,38
0,132
3.265,00
2.491,43
218,82
0,123
3.401,14
2.413,29
211,34
0,125
3.406,43
2.115,71
214,08
0,121
3.355,00
2.293,57
190,57
0,138
3.259,29
2.304,29
221,53
0,118
3.355,71
2.278,86
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Estação
Climática

Verão

Semana
26/12/2013
02/01/2014
09/01/2014
16/01/2014
23/01/2014
30/01/2014
06/02/2014
13/02/2014
20/02/2014
27/02/2014
06/03/2014
13/03/2014
18/03/2014

Temperatura
(C°) média
26,97
27,44
28,03
27,01
27,72
29,07
29,24
27,74
27,93
27,49
26,85
27,39
27,13

Fluxo norm.
(L/m2.h)
25,70
25,45
25,08
24,85
20,74
25,07
23,53
24,74
25,03
22,75
24,99
22,95
23,50

SST -lodo médio SSV -lodo médio
Perm norm. TMP média (bar)
(L/m2.h.bar)
(mg/L)
(mg/L)
225,26
0,114
3.139,29
2.145,00
273,51
0,095
3.431,67
2.421,67
242,21
0,105
3.366,43
2.402,14
190,17
0,131
3.414,29
2.425,00
212,51
0,098
3.260,71
2.202,86
190,65
0,131
3.375,00
2.186,67
198,58
0,119
3.191,43
2.277,86
188,68
0,131
3.212,86
2.286,43
187,38
0,137
3.491,43
2.242,86
198,27
0,115
3.474,29
2.392,14
196,62
0,128
3.377,14
2.553,57
206,47
0,111
3.366,43
2.591,43
199,13
0,118
3.257,86
2.182,14
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Estação
Climática

Outono

Semana
27/03/2014
03/04/2014
10/04/2014
17/04/2014
24/04/2014
01/05/2014
08/05/2014
15/05/2014
22/05/2014
29/05/2014
05/06/2014
12/06/2014
19/06/2014

Temperatura
(C°) média
26,86
26,97
27,41
26,23
25,42
25,26
24,99
24,89
23,93
23,44
23,83
24,19
23,46

Fluxo norm.
(L/m2.h)
25,75
24,20
26,09
27,74
27,93
28,11
28,76
25,96
23,55
23,16
23,06
23,03
24,25

SST -lodo médio SSV -lodo médio
Perm norm. TMP média (bar)
(L/m2.h.bar)
(mg/L)
(mg/L)
191,83
0,135
3.244,29
2.133,57
192,67
0,126
3.370,00
2.194,29
185,00
0,142
3.232,86
2.315,00
222,47
0,128
3.212,86
2.295,00
217,00
0,129
3.470,00
2.367,14
207,56
0,136
3.428,57
2.346,43
202,33
0,142
3.296,00
2.367,43
195,76
0,134
3.368,33
1.970,83
203,12
0,116
207,32
0,112
192,08
0,120
192,91
0,119
190,89
0,127
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GLOSSÁRIO

Coliforme fecal – parâmetro utilizado para medir de forma indireta, através de

organismos de contaminação fecal a potencialidade de transmitir doenças.
Condutividade – a condutividade elétrica (em Ohm.cm) ou a condutividade específica

permitem avaliar a quantidade de sólidos totais dissolvidos – STD – que apresenta a
medida dos íons na água.
Depósito removível – facilmente eliminado a partir de uma limpeza física.
Depósito reversível – pode ser removido a partir da limpeza química de manutenção

e promove a formação da camada torta.
Depósito irreversível – pode ser parcialmente removido a partir da limpeza química

de recuperação e causa o entupimento dos poros da membrana.
Fósforo – apresentam na forma ortofosfato e são diretamente disponíveis para o

metabolismo biológico sem necessidade de conversões a forma mais simples. Para
tratamento de esgoto é importante para um adequado balanço carbono, nitrogênio e
fósforo (C:N:P) para o desenvolvimento da biomassa.
Lodo Ativado – lodo proveniente do processo de tratamento aeróbico que retorna do

decantador para o tanque de aeração como forma de reativação da população de
microorganismos.
Nitrogênio – no meio aquático pode ser encontrado na forma molecular,escapando

para atmosfera, nitrogênio orgânico (dissolvido e em suspensão), amônia (livre NH3
e ionizada NH4+, nitrito (NO2-) e nitrato (NO3-). Em processos de conversão do
nitrogênio têm implicações na operação das estações de tratamento de esgotos, em
termos de consumo de oxigênio, consumo de alcalinidade e sedimentabilidade do
lodo.
Turbidez – representa o grau de interferência com a passagem da luz através da

água, conferindo aparência turva. Normalmente utilizado como indicador indireto de
sólidos em suspensão.

