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RESUMO

A indústria de gelatina gera resíduos bastante complexos, isto se

deve ao principal constituinte da matéria prima, o colágeno, ser extraído

de peles, ossos e tecidos de animais. Conferindo, portanto, ao efluente

alta carga orgânica além de sulfetos e material graxo, o que o torna de

difícil tratamento.

Com a proposta de utilização de membranas como separadores

em processos secundários, este trabalho estudou a viabilidade destas

serem utilizadas no tratamento de resíduos de indústria de gelatina.

Utilizou-se um biorreator com membrana no tratamento

secundário do resíduo aquoso da indústria de gelatina. O início da

operação se deu após inoculação com lodo ativado, proveniente da

estação de tratamento de esgoto da cidade de Londrina-PR.,

devidamente aclimatado ao resíduo em questão.

O biorreator com membrana era constituído de um cilindro de aço

inox e visor de acrílico, com volume total de 550 mL, e provido de um

agitador magnético. O processo de separação foi realizado através de

membranas poliméricas porosas de ultrafiltração (acetato de celulose e

polissulfona) e microfiltração (éster de celulose), utilizou - se pressões

de operação de 2.0 + 0.5 bar e 1.0 + 0.2 bar, respectivamente.

Os parâmetros utilizados como acompanhamento da eficiência do

processo foram Demanda Química de Oxigênio (DQO), sulfetos,

material graxo, materiais voláteis em suspensão (MVS) e turbidez.
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Eficiências de remoção de DQO da ordem de 66% e 86% foram

alcançadas com as membranas de Ultrafiltração de Acetato de Celulose

e Polissulfona, respectivamente. Estas membranas permitiram também

reduções médias de 81% e 85% de MVS, 70 e 85% de material graxo,

44 e 41% de sulfetos e 72 e 84% de turbidez, respectivamente para

Acetato de Celulose e Polissulfona.

A membrana de éster de celulose apresentou melhores

eficiências médias de remoção de DQO, turbidez, materiais graxos,

MSV e sulfetos. Obtiveram-se reduções da ordem de 92% para DQO,

95% para MVS e 93% para materiais graxos, 46% para sulfetos e 95%

para turbidez.

Os resultados demonstraram a potencialidade deste reator para

tratamento secundário do resíduo da indústria de gelatina. E os

melhores resultados, de um modo geral, apresentados pela membrana

de microfiltração, parecem ser resultado da menor polarização

apresentada nestas membranas, decorrentes das condições de

operação.
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ABSTRACT

The gelatin industry produces many complex residues due to its

principal raw material, the collagen, which is extracted from the skin,

bones and animal’s tissue. These residues gives to the effluent a very

high organic load, besides sulphides and greasy material, resulting in a

difficult treatment of the effluent.

With the proposal of using membranes as a separator in

secondary treatment, this work studied the viability of using them to

treatment the residues of gelatin industry.

A bioreactor with membrane was used in the secondary treatment

of wastewater of gelatin industry. The start-up of the process was

carried out after inoculation with aerobic sludge, from sewer treatment

plant of Londrina-PR, previously acclimated to wastewater.

The bioreactor with membrane was a stainless steel cylinder with

an acrylic visor and total capacity of 550 ml and provided with a

magnetic agitator. The separation process was accomplished using

polymeric membranes of ultrafiltration ( cellulose acetate and

polysulphone ) and microfiltration (cellulose ester), with operation’s

pressures of 2.0 + 0.5 bar and 1.0 + 0.2 bar, respectively.

The parameters used to accompany the process efficiency were

COD, sulphides, greasy material, MLVSS and turbidity.
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Removal efficiency of COD was 66% and 86% for the cellulose

acetate and Polysulphon ultrafiltration membranes, respectively. These

membranes allowed an average reduction of 81% and 85% in the

MLVSS, 70% and 85% of greasy material, 44% and 41% of sulfhides

and 72% and 84% of turbidity, for cellulose acetate and Polysufhon

membrane, respectively.

The cellulose ester membrane showed better removal efficiency

average of COD, turbidity, greasy material, MLVSS and sulphides. The

reductions obtained were 92% for COD, 95% for MLVSS, 93% for

greasy material, 46% for sulphides and 95% for turbidity.

The results obtained showed the potentiality of reactor for the

secondary treatment of gelatin industry’s residues for the microfiltration

membrane which from operation conditions.



CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

Quando um poluente é descartado, na forma líquida, gasosa ou

sólida, este direta ou indiretamente tem endereço certo um corpo

receptor aquático, tornando os problemas de poluição das águas

superficiais de rios, lagos naturais e represas artificiais, de longe, o

mais angustiante problema nas regiões onde existem concentrações

humanas e atividades industriais.

Os despejos industriais se originam de processos de tratamentos

químicos, lavagens, concentrações, extrações descargas e várias

outras operações similares.

Indústrias alimentícias geram resíduos que não são assimilados

pelo corpo receptor, devido ao grande volume lançado ou mesmo à

grande quantidade de matéria orgânica existente nestes efluentes,

exaurindo portanto a capacidade natural de purificação da água.

Os despejos de indústrias alimentícias apresentam dificuldades

de tratamento em muitos casos, por serem derivados de matérias ricas

em carboidratos, proteínas, gorduras e sais minerais.

Consequentemente, as matérias orgânicas destes despejos devem ser
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estabilizadas biologicamente antes da descarga no corpo receptor

líquido.

Um outro problema que dificulta o tratamento destes resíduos,

são as concentrações e descartes de despejos inconstantes,

geralmente gerados por processos em batelada.

O lançamento destes resíduos no corpo receptor pode gerar

gostos e odores ofensivos, além de causar distúrbios em toda flora e

fauna aquática.

A quantidade excessiva de matéria orgânica poderá

sobrecarregar as estações municipais de tratamento de esgoto,

tornando necessário um tratamento do despejo industrial, na própria

fonte geradora.

O grande desenvolvimento industrial gera uma quantidade de

despejos muito grande, muitas indústrias não empregam o método

adequado de tratamento e algumas não efetuam nenhum tipo de

tratamento. Mas a moderna tecnologia adquirida com o progresso

proporciona uma melhoria nos processos de tratamento.

O tratamento biológico vem representando cada vez mais uma

parte essencial nos tratamentos de efluentes industriais e municipais,

bem como em processos de reutilização dos mesmos.

Usualmente são utilizados vários processos biológicos no

tratamento destes efluentes, dentre eles Lodos Ativados, Lagoas de

Aeração e Biodigestores Anaeróbios, os quais apresentam como fases
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principais a biodegradação dos poluentes e após, uma separação da

biomassa, geralmente por decantação.

A utilização de processos de tratamento de efluentes que

produzam produtos com menor índice de microrganismos patogênicos e

de compostos tóxicos, deve sem dúvida ser de grande importância para

a área em questão.

Neste sentido a substituição destes processos convencionais por

biorreatores com membrana se apresenta como uma alternativa

vantajosa, principalmente quanto à compactação do processo, uma vez

que combinam operações que via de regra, são utilizadas

separadamente.

Membrana é um fase permeável ou semi permeável, que

restringe a passagem de certas espécies. Para obter-se eficiência na

separação, o material da membrana tem que ter como principais

características resistência química, resistência mecânica, estabilidade

térmica, alta permeabilidade, alta seletividade e operação estável.

Com base nestas observações este trabalho tem como objetivo

geral o estudo da viabilidade de utilização de biorreator com

membrana, no tratamento secundário do efluente industrial da gelatina.

E como objetivo específico, otimização de biorreator com

membrana através da utilização de vários tipos de membranas.



CAPÍTULO 2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 - PROCESSO DE PRODUÇÃO DE GELATINA

A gelatina é uma proteína coloidal usada em alimentação,

medicina e fotografia. Esta é obtida através da hidrólise parcial do

colágeno de pele animal, osso, nervo e outros tecidos. Após pré -

tratamento o colágeno é convertido à gelatina em um processo de

extração (Chakravorty & Singh, 1990).

Para a remoção dos materiais não colagenosos, é necessário um

processo de tratamento das matérias brutas, que consiste basicamente

da limpeza destes materiais, e após, a concentração do colágeno para

obtenção da gelatina.

O objetivo do processo de produção de gelatinas é converter

materiais contendo colágeno de diferentes graus de insolubilidade, em

gelatina solúvel e com boas propriedades físico - químicas, tais como

alvura, viscosidade e rigidez ( Ward & Courts, 1977)

Vários são os fatores que influenciam no processo de fabricação

da gelatina, dentre os quais se destacam pH, temperatura, matéria -
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prima, tipo de processamento e alterações biológicas e bioquímicas

(Otmer, 1996).

O processo de obtenção de gelatina, utilizado na indústria Leiner,

basicamente ocorre da seguinte forma:

Após recepção da matéria prima é feita uma depilação, para que

sejam retirados os pêlos, o couro então passa por um picador para

melhorar seu transporte e facilitar seu tratamento. Em seguida é lavado

para que possa ser extraído o colágeno . A extração é feita através de

acidificação.

A acidificação suave na extração do licor acelera a conversão de

colágeno em gelatina em temperaturas moderadas. O aquecimento do

colágeno em um meio alcalino igualmente acelera a conversão, mas ao

mesmo tempo promove outros processos de degradação, pelos quais as

propriedades do gel formado são enfraquecidas. Por esta razão, a

maioria dos processos industriais são baseados na neutralização ou

acidificação dos valores de pH (Chakravorty & Singh, 1990).

A centrifugação dá prosseguimento ao processo, com a finalidade

de retirar os sólidos grosseiros, a seguir é feita uma filtração para

retirada de sólidos finos. E para a concentração da gelatina utiliza-se o

processo de ultrafiltração.

Os processos de ultrafiltração (UF) oferecem grande potencial na

desidratação de licores gelatinosos. Macromoléculas são rejeitadas

enquanto que a água juntamente com moléculas inorgânicas migram

através da membrana. O peso molecular da gelatina se encontra em

uma faixa de 15.000 a 250.000 com uma média de 50.000 à 70.000. O
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alto peso molecular da gelatina a torna extremamente adequada para

melhor eficiência de separação através de membranas de UF, com

aplicação de baixas pressões (Chakravorty & Singh, 1990).

O produto da separação passa por um deionizador, para troca

iônica. Na seqüência é realizada outra concentração da gelatina através

de uma evaporação, e para retirada de sólidos finos a gelatina passa por

uma segunda filtração.

Uma preparação para acabamento e gelificação da gelatina é

seguida de secagem para retirada de umidade. E finalizando o processo

a gelatina passa por trituração e homogeneização, e após é embalada.

Os pontos de geração de despejos líquidos, no processo de

produção de gelatina são principalmente nas lavagens, filtrações e

concentrações.

2.2 - PROCESSOS BIOLÓGICOS DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

Para a escolha e seleção de uma seqüência de tratamento de

efluentes é necessário levar em conta vários fatores tais como :

(1)  características do efluente;

(2)  qualidade requerida;

(3)  custo e disponibilidade do terreno;

(4)  necessidade de uma qualidade maior no tratamento.
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Com relação à remoção de poluentes pode-se classificar os

tratamentos em : tratamento primário ou pré - tratamento, tratamento

secundário e tratamento terciário ou tratamento avançado.

O objetivo do pré-tratamento é a remoção de sólidos suspensos

ou o condicionamento do despejo para descarga no corpo receptor ou

facilitar o tratamento secundário. Pode-se citar como tipos de tratamento

primário peneiramento, sedimentação, flotação, neutralização,

equalização e outros (Ramalho, 1997).

O maior propósito do tratamento secundário é a remoção de DQO

solúvel que não é removida no tratamento primário e também a remoção

de sólidos suspensos. Os requisitos básicos para um tratamento

biológico aeróbio convencional, é que haja uma grande disponibilidade

de microrganismos, bom contato destes organismos e material orgânico,

disponibilidade de oxigênio e a manutenção de outras condições

favoráveis, tais como, temperatura e tempo de retenção hidráulica

(Davis & Cornwell, 1991).

Métodos de tratamento secundário envolvem conversão -através

de microrganismos - de compostos orgânicos instáveis à forma mais

estáveis (Parker, 1962).

A degradação da matéria orgânica existente no efluente, é

processada por microrganismos que se utilizam das mesmas como fonte

de energia.

O tratamento secundário compreende todos os processos de

tratamento biológico, aeróbios, anóxicos e anaeróbios.
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Uma caracterização em relação aos tipos de tratamentos

biológicos, foi feita por Davis & Cornwell (1991), na qual classifica os

microrganismos, de acordo com suas funções, em pertences ao reino

animal, parasitas e protistas, referindo-se basicamente à diferenças

estruturais e funcionais.

A relação existente entre energia e a fonte de carbono é muito

importante para o microrganismo, pois o carbono é o sustento da

síntese, e a energia obtida de fora da célula capacita o prosseguimento

desta síntese.

Organismos que usam material orgânico como suprimento de

carbono, são chamados heterotróficos.

Os autótrofos requerem somente CO2 para suprirem suas

necessidades de carbono. São chamados fototróficos orgânicos os que

utilizam energia solar e quimiotróficos os que extraem energia de

reações de oxi-redução orgânicas ou inorgânicas.

Ainda com relação à classificação de Davis & Cornwell (1991),

quanto ao relacionamento com oxigênio, as bactérias são classificadas

pela utilização ou não de oxigênio como um aceptor terminal de elétrons

em reações de oxi-redução. Obligate Aeróbios são microrganismos que

têm como aceptor terminal de elétrons o oxigênio.

O tratamento de despejos aquosos desprovidos de oxigênio são

chamados anaeróbios, seus microrganismos não usam oxigênio como

aceptor terminal de elétrons. Obligates Anaerobies são microrganismos

que sobrevivem na ausência de oxigênio.
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Anaeróbios facultativos podem usar oxigênio como elétron aceptor

terminal, e em certas condições crescem na ausência deste. Um grupo

de anaeróbios facultativos chamados nitrificantes utilizam nitrito (NO2
-) e

nitrato (NO3
-) como aceptor terminal de elétrons. Esta condição é

denominada anóxica, em que nitrato é convertido à gás nitrogênio na

ausência de oxigênio.

Segundo Davis & Cornwell (1991), temperatura é outro parâmetro

que divide os microrganismos em classes. Várias espécies de bactérias

produzem melhor em uma certa faixa de temperatura. As que se

desenvolvem melhor em temperaturas menores que 200C são chamadas

psicofilas. Mesófilas crescem melhor em temperaturas entre 25 e 400C.

Entre 45 e 600C as termófilas crescem melhor, e as estenotermófilas

acima de 600C. Estas regras não são rígidas, bactérias podem crescer

em outra faixa de temperatura e sobreviverem a uma grande variação de

temperatura.

2.2.1 - Alguns microrganismos de interesse no tratamento de

despejos aquosos.

Sendo variável a composição das águas residuais, espera-se que

os tipos e os números de organismos também variem. Ocorrendo a

presença de fungos, protozoários, algas, bactérias e vírus (Pelczar,

1981).

Dentre estes microrganismos citados, as bactérias são as

responsáveis pela degradação da matéria orgânica existente no

efluente. O aumento populacional de microrganismos na planta de

tratamento de despejos deve-se às bactérias. São células simples

protistas, as quais usam alimentos solúveis. Ajustes nas condições da
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planta de tratamento são feitos para que predomine os quimiotrótofos,

para seleção das melhores espécies (Davis& Cornwell, 1991).

A definição específica de fungos para nossos objetivos é de fungo

multicelular, não fotossintético, protista heterotrófico. Os fungos são

obligate aeróbios e se reproduzem por uma variedade de métodos

incluindo fissão, germinação e formação de esporos.

 As algas fazem parte do grupo de microrganismos fotoautótrofos

e unicelulares ou multicelulares. Devido à clorofila contida em muitas

espécies, produzem oxigênio através da fotossíntese. Na presença da

luz solar a produção fotossintética de oxigênio é maior que a quantidade

usada na respiração.

Para nossos objetivos a definição de protozoários é a de células

simples geradas por fissão binária. São quimiotrótofos aeróbios, e

geralmente consomem bactérias, portanto são indesejáveis nos

tratamentos de efluentes.

Os vírus são organismos parasitas, formados pela associação de

materiais genéticos (DNA e RNA) e uma carapaça proteica. Causam

doenças e podem ser de difícil remoção no tratamento da água ou

despejos líquidos.

2.2.2 - Bioquímica bacteriológica

O metabolismo de uma célula é a descrição da performance de

suas atividades químicas. O metabolismo é dividido em catabolismo e

anabolismo. O catabolismo compreende todos os processos bioquímicos

nos quais o substrato é degradado e há liberação de energia, e o
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anabolismo, os processos bioquímicos em que a bactéria sintetiza novas

células.

Em tratamento de resíduos aquosos, o substrato é oxidado. No

processo de oxidação a energia liberada é transferida por um transporte

de energia que é estocada para uma futura utilização pelas bactérias

(Davis& Cornwell, 1991), como pode ser verificado na Figura 2.1.

Figura 2.1 - Esquema geral do metabolismo bacterilógico

Fonte: Introdution to Enviromental Engineering (Davis,1991).

2.2.3 - Decomposição do despejo

O tipo de decomposição é determinado pelo elétron aceptor

utilizado pelo catabolismo. A retirada de hidrogênio ou elétrons do

composto é a principal característica destas reações e não

necessariamente a adição de oxigênio. O hidrogênio retirado da

molécula é transferido a outro composto, que é o oxidante, sendo então

uma reação de oxi-redução. Geralmente referindo-se a um processo

biológico, a equação é assim simbolizada : ( Braile & Cavalcanti, 1993)

AH2       +       B       =       A      +       BH2              (2.1)

             redutor         oxidante

Produto final

ANABOLISMOCATABOLISMO

Novas
Células

Transporte
de energia

Energia

Materiais
sem tratamento

Energia

Elétron
aceptor

Substrato
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2.2.3.1 - Decomposição aeróbia

Nesta decomposição o oxigênio molecular deve estar presente

como aceptor terminal de elétrons. Quando o oxigênio está presente ele

é o único aceptor terminal de elétrons usado. Consequentemente, os

produtos químicos finais da decomposição são principalmente CO2, H2O

e novos materiais celulares, os produtos gasoso são mínimos.

Devido à grande quantidade de energia liberada na oxidação

aeróbia, há uma alta taxa de crescimento de organismos orgânicos,

conseqüentemente uma  grande produção em relação a outros sistemas

de oxidação. Deste modo a geração de lodo biológico em oxidação

aeróbia é maior do que em outro sistema de oxidação.

2.2.3.2 - Decomposição anóxica

Na ausência de algumas moléculas de oxigênio alguns

microrganismos usam nitrato (NO3
-) como aceptor terminal de elétrons,

que é denominada desnitrificação. Os produtos finais são gases de N2,

CO2, H2O e novas células. A quantidade de energia gerada pela célula

durante a desnitrificação é quase a mesma produzida durante a

oxidação aeróbia. Como conseqüência a produção de células, embora

não seja maior que na decomposição aeróbia, é relativamente alta.

2.2.3.3 - Decomposição anaeróbia
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Para haver uma decomposição anaeróbia o oxigênio molecular e o

nitrato não podem estar presentes como aceptores  terminais de

elétrons. Sulfato (SO4
2-), CO2 e compostos orgânicos que poderão ser

reduzidos, exercem a função de aceptores terminais de elétrons. A

redução de sulfato resulta na produção de sulfito de hidrogênio (H2S) e

um grupo de compostos sulfúricos orgânicos chamados mercaptanas.

Devido a uma pequena quantidade de energia gerada pela oxidação

anaeróbia, a quantidade de células produzidas é baixa.

2.2.4 - Classificação dos tipos de tratamentos biológicos

Os processos de tratamento biológicos se distinguem pela forma

de degradação do despejo. Estes processos reproduzem processos

naturais de autodepuração realizados nos corpos d’água e nos solos.

Métodos biológicos para tratamento de despejos líquidos existem

desde a virada do século, processos tipo filtração ou filme apareceram

um pouco antes dos processos tipo suspensão. Embora os processos

tenham se desenvolvido com complexidade operacional, desde o início,

a reação biológica permanece fundamentalmente a mesma.

O princípio deste processo é o contato entre os microrganismos e

o efluente. Como resultado deste contato, os microrganismos se

beneficiam do despejo líquido com a aquisição de materiais e energia

essenciais para seu crescimento. O benefício para o homem é o

tratamento através da remoção de alguns materiais do efluente, por

conversão em células biológicas ou algumas outras formas mais

desejáveis (Moo-Young & Farquhar, 1979).

2.2.4.1 - Processos Anaeróbios
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Nos processos anaeróbios de tratamento de despejos, a

decomposição da matéria orgânica e/ou inorgânica é conseguida na

ausência de oxigênio molecular. A principal aplicação está na digestão

de certos despejos industriais de alta carga orgânica e lodos de esgotos

concentrados. Atualmente são conhecidos métodos de tratamento para

despejos orgânicos diluídos por processos anaeróbios de contato (Braile

& Cavalcanti, 1993).

Os microrganismos responsáveis pela decomposição da matéria

orgânica são comumente divididos em dois grupos: o primeiro hidroliza e

fermenta compostos orgânicos complexos para ácidos orgânicos

simples, o segundo converte os ácidos orgânicos formados pelo primeiro

grupo, em gás metano e gás carbônico. As bactérias responsáveis por

esta transformação são estritamente anaeróbias (Braile & Cavalcanti,

1993).

Os processos de tratamento anaeróbios eram considerados

processos sensíveis, que exigiam controle de pH e temperatura, criando

uma certa resistência quanto a utilização dos mesmos em tratamentos

secundários de despejos líquidos. Sua utilização era basicamente

restrita à digestão de lodos produzidos nos processos aeróbios de

tratamento, mas com a alta dos custos energéticos, o interesse pelo

aproveitamento do biogás fez com que houvesse um aumento de

utilização destes processos.

As principais vantagens, desse processo são : pequena taxa de

produção de biomassa; elevada estabilização da biomassa formada;

dispensa de equipamentos de aeração; produção de gás combustível.

Como desvantagens pode-se citar, elevados tempos de retenção

hidráulica, devido à baixa taxa de crescimento dos microrganismos
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metanogênicos e a necessidade de equipamentos com grandes

dimensões. Além da instabilidade com relação à variação de pH,

temperatura, acidez e carga orgânica.

2.2.4.2 - Processos Aeróbios

Basicamente os processos aeróbios consistem na oxidação da

matéria orgânica e de amônia. Como característica principal tem-se o

acúmulo de grande quantidade de biomassa, tendo como conseqüência,

rápida e total oxidação.

Nos tratamentos aeróbios biológicos ocorrem basicamente uma

reação de oxi-redução por microrganismos. O mecanismo de

degradação aeróbia da matéria orgânica do efluente ocorre de duas

formas : (1) parte do substrato, depois de ser consumido pelos

microrganismos, é utilizado para síntese de novas células microbianas.

Isso corresponde a chamada fase de síntese. (2) o substrato restante é

oxidado pela flora microbiana, tendo como produtos finais CO2 e H2O

(Ramalho, 1977).

2.3 - PROCESSOS DE SEPARAÇÃO POR MEMBRANA.

2.3.1 - DEFINIÇÃO DE MEMBRANA

Segundo Mulder (1991), apesar de haver dificuldade de se obter

uma exata definição de membrana, uma definição mais geral pode ser:

”uma barreira seletiva entre duas fases”, o termo seletivo é inerente a

membrana ou a processo com membrana.
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2.3.2 - PRINCÍPIOS GERAIS

O processo de separação é fundamental em indústrias de

transformação, para obtenção de produtos finais é necessário purificar,

separar e concentrar em várias fases do processo.

Há 30 anos vem sendo introduzida uma série de separações

baseadas em um simples conceito, uma membrana para suplemento ou

substituição de técnicas de destilação, adsorção, extração, cristalização,

etc. (Scoott & Hughes, 1996).

Processos com membrana podem ser classificados de acordo

com os tipos de membranas usadas. Com membranas porosas, por

exemplo, uma distinção é feita entre microfiltração e ultrafiltração,

relacionada ao tamanho dos poros e tamanho das partículas envolvidas.

2.3.3 - CLASSIFICAÇÃO DAS ESTRUTURAS DAS MEMBRANAS

A aplicação e o mecanismo de separação da membrana é

essencialmente determinada pela sua estrutura, que está diretamente

relacionada com seu funcionamento. As diferentes estruturas são

determinadas em função das aplicações a que são destinadas.

Uma membrana pode ser espessa ou fina, sua estrutura pode ser

homogênea ou heterogênea, o transporte pode ser ativo ou passivo. O

transporte passivo pode ser dirigido por uma diferença de pressão,

concentração ou temperatura. Membranas podem ser naturais, sintéticas

ou compostas.

As membranas podem ser classificadas de diferentes pontos de

vista. A primeira classificação é pela natureza, membranas biológicas ou
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sintéticas; esta é a mais simples distinção possível entre estes dois tipos

de membranas completamente diferentes em estrutura e funcionalidade.

Outro modo de classificação das membranas é pela morfologia ou

estrutura. Isto também é uma maneira muito ilustrativa porque a

estrutura da membrana determina o mecanismo de separação e até a

sua aplicação. Referindo-se à membranas sintéticas, dois tipos de

membranas poderão ser distinguidos, como membranas simétricas e

assimétricas, demonstrado na Figura 2.2.

Segundo Scoott (1996), membranas simétricas são em geral de

três tipos, com poros aproximadamente cilíndricos, porosas e não

porosas.

Membranas assimétricas são caracterizadas por uma estrutura

não uniforme, compreendendo uma ativa camada superior ou “pele”

suportada por uma base porosa ou subcamada.

Figura 2.2 - Esquema das estruturas de membranas simétricas e

assimétricas.

Três tipos básicos de membranas podem ser distinguidos,

baseados em princípios de estrutura e separação:

Simétrica Assimétrica

Porosa Porosa Densa
Densa
integral Porosa Densa

composta
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• membranas porosas (MF e UF)

• membranas não porosas (separação de gases e pervaporação)

• membranas líquidas

Um desenho esquemático destes vários tipos de membranas é

mostrado na Figura 2.3, que mostra claramente as diferenças básicas na

estrutura, transporte e aplicação.

Para as membranas porosas a dimensão dos principais poros

determina as características da separação. O tipo de material da

membrana é de crucial importância para a estabilidade química, térmica

e mecânica mas não para fluxo e rejeição.

Por outro lado, para membranas não porosas, as propriedades

intrínsecas  do material são os principais responsáveis pela separação

(Mulder, 1991).

Figura 2.3 - Desenho esquemático de três tipos básicos de

membranas

Fonte: Basic principles membrane technology (Mulder, 1991).

Algumas características dos três tipos básicos de membranas são

dadas a seguir:

Membranas porosas
MF / UF

Membranas não
porosas

Membranas
líquidas
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i)  Membranas porosas - induzem a separação por discriminação

entre tamanho de partículas. Tais membranas são usadas na

microfiltração (MF) e ultrafiltração (UF). Alta seletividade pode

ser obtida quando o tamanho das partículas do soluto é

relativamente maior que o tamanho dos poros da membrana. A

seletividade é determinada principalmente pelo tamanho dos

poros em relação ao tamanho das partículas que serão

separadas, o material da membrana promove apenas um

pequeno efeito na separação.

ii)  Membranas não porosas - membranas desta classe são

capazes de separar moléculas que apresentam

aproximadamente o mesmo tamanho umas das outras. A

separação ocorre através de diferenças de solubilidade e/ou

diferenças na difusividade. Deste modo as propriedades

intrínsecas do material polimérico determinam a extensão da

seletividade e permeabilidade. Tais membranas são usadas na

pervaporação e separação de gás.

iii)  Membranas líquidas - nesta classe de membranas o transporte

não é determinado pela membrana (ou material da membrana)

mas por uma molécula transportadora específica. O carregador

contido no líquido é colocado dentro dos poros de uma

membrana porosa. A permeabilidade seletiva em relação a um

componente depende principalmente da especificidade da

molécula carregadora. Através do uso de carregadores

adequados, podem ser obtidas seletividades extremamente

altas. O componente a ser removido pode ser gasoso ou

líquido, iônico ou não iônico.
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Qualquer que seja o sistema adaptado, a membrana deve

satisfazer a critérios básicos. O primeiro de todos, a área de distribuição

dos poros da membrana deve ter a menor interferência na distribuição

do tamanho das partículas ou moléculas a serem filtradas (Manem,

1994).

2.3.4 - MATERIAIS USADOS NA PRODUÇÃO DE MEMBRANAS

É de grande importância na aplicação do processo de separação

que a membrana tenha as seguintes propriedades:

• Resistência química (fluido de alimentação e limpeza);

• Estabilidade mecânica;

• Estabilidade térmica;

• Alta permeabilidade;

• Alta seletividade;

• Operação estável.

A grande maioria das membranas sintéticas são preparadas à

partir de materiais poliméricos, mas as membranas inorgânicas

começam a disputar o mercado. Membranas inorgânicas têm como

vantagem uma vida útil maior, mas seu custo é muito maior que o das

poliméricas.

As membranas sintéticas podem ser divididas em membranas

orgânicas (poliméricas) e inorgânicas, a maior classe de materiais de

membranas são as orgânicas, isto é, polímeros ou macromoléculas.
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A escolha de um dado polímero como material de membrana não

é arbitrária, mas sim baseada em muitas propriedades específicas,

originárias de fatores estruturais. Portanto para entender as

propriedades é necessário algum conhecimento da química do polímero;

tais como alguns fatores que determinam a permeabilidade. Vários

fatores como peso molecular, flexibilidade da cadeia e interações das

cadeias constituem relações entre as propriedades destes materiais e as

propriedades das membranas(Mulder,1991).

Membranas que utilizam condução por pressão em processos de

osmose reversa, ultrafiltração e microfiltração são confeccionadas por

um número diferente de materiais, incluindo polímeros, cerâmicas, vidro

e metais. Nem todos os materiais são utilizados em todos os processos,

por exemplo, todas as membranas de osmose reversa são

correntemente feitas de polímeros, enquanto que o vidro é limitado para

ultrafiltração.

2.3.5 - TÉCNICAS DE PREPARO DAS MEMBRANAS

As técnicas utilizadas no preparo de membranas são empregadas

de acordo com o tipo de material utilizado e as características

morfológicas desejadas.

Existem inúmeras técnicas de preparo de membranas, as quais

possibilitam que sejam utilizados vários tipos de materiais. O tipo de

técnica empregada depende principalmente do material usado e da

estrutura desejada.

2.3.5.1 - PREPARAÇÃO DE MEMBRANAS SINTÉTICAS
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Vários tipos de materiais sintéticos podem ser usados na

preparação de membranas, o material pode ser tanto inorgânico, tais

como cerâmica, vidro ou metal, ou orgânico incluindo todos os tipos de

polímeros. O princípio básico da modificação do material é a utilização

de uma técnica apropriada, a fim de obter-se uma estrutura com

morfologia adequada para uma separação específica.

Diferentes técnicas estão disponíveis para o preparo de

membranas sintéticas. Algumas destas técnicas podem ser usadas no

preparo de membranas orgânicas (poliméricas) tanto quanto membranas

inorgânicas. As técnicas mais importantes são sinterização, estiramento,

gravação, inversão de fase e revestimento.

Segundo Scoott & Hugher (1996), na seleção do material para

confecção de membrana para uso comercial, um número de critérios

deve ser seguido:

1-  O material deve estar disponível. O volume do polímero é importante

na confecção da membrana com o propósito de melhorá-la;

2-  O material deve ser quimicamente estável sob variações de

condições;

3-  O material deve ser formável. No caso de polímero usar meios em

que o material é próprio para fazer uma solução estável em solvente

apropriado, ou alternativamente ser usado para resistir a

estiramentos;

4-  O material precisa ser aprovado para o contato com alimentos ou

água, em certos mercados.

Pode-se citar como alguns materiais usados na confecção de

membranas poliméricas, acetato de celulose, fino filme de poliamida,
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polissulfona, polissulfona sulfonada, poliesterssulfona,

polivildenodefluorido (PVDF), poliacrilonitrilo, politetrafluoetileno (PTFE).

Cita-se ainda como outros materiais as cerâmicas, o vidro e o aço.

2.3.6 - CARACTERIZAÇÃO DE MEMBRANAS SINTÉTICAS

Segundo Nobrega (1997), uma membrana porosa está

perfeitamente caracterizada se forem conhecidos os seguintes

parâmetros: porosidade superficial, tamanho e distribuição de tamanho

de poros. Qualquer que seja a técnica de caracterização empregada um

dos problemas a ser enfrentado é a definição das formas e geometria

dos poros da membrana. Independente da forma dos poros é importante

que estes poros sejam passantes, somente estes poros contribuem para

o fluxo permeado.

As diferenças técnicas de caracterização de membranas porosas

permitem a determinação de parâmetros de duas naturezas:

•  Parâmetros relacionados a estrutura da membrana, como

tamanho de poro, distribuição de tamanho de poros, espessura da “pele”

e porosidade superficial.

• Parâmetros relacionados com a permeabilidade, como curva de

corte e fluxo permeado.

Diversos métodos têm sido propostos para a caracterização da

morfologia de membranas microporosas. Basicamente, existem dois

enfoques distintos, ou seja, a observação direta da membrana e a

determinação, por métodos indiretos, de fatores relacionados ao

tamanho e densidade de poros (Kesting, 1985, apud Nobrega 1997)
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Os principais métodos de caracterização de membranas porosas

estão apresentadas resumidamente na tabela 2.1:

Tabela 2.1 – Principais métodos de caracterização de membranas
microporosas
Fonte: Processos de separação com membranas (Nobrega, 1997)
Método Princípio Faixa de

tamanho
de poros

Limitações Vantagens M/
P*

Microscopia
Eletrônica

>500 A0 boa definição
para poros >
que 500 A0

-determina
distribuição
de tamanho
de poros

M

Porosimetria de
mercúrio

Equilíbrio
entre P ext. e

σ sup.

7,5µm a 20
A0

-pressões
elevadas
-presença
assimétrica

-rapidez
-determina a
distr. de poros

M

Adsorção e
desorção de

gás

Condens.
capilar /
tensão

superficial

500 A0 a 15
A0

-equilíbrio
lento
-presença
assimétrica

-determ. a
distr. de poros

M

Termoporo
Metria

Abaixamento
da temp. de

fusão em
função do raio

do poro

1500 A0  a
15 A0

-interação líq./
polím.
-presença
assimetria

-a amostra
não submet.
secagem e
compressão

M

Permeação ampla Só valores
médios
podem ser
obtidos

Equip.
simples de
medidas
rápidas

P

Ponto de Bolha Tensão
superficial

-só para
poros com
diâmetro
>1000 Ao

Equip.
simples de
medidas
rápidas

M
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Permeação de
líquido + ponto

de bolha

Desobstrução
do poro
quando P ext.
>σ sup.

>300 A0 - não é
sensível para
poros
pequenos

-determina
poro máximo
e distr. de
poros

P/
M

Perporometria Combinação:
condensação
capilar/ perm
de gases

300 A0  a
20 A0

- interação
penetrante/
polímero

distribuição
de tamanho
de poros

P/
M

Rejeição parcial
de solutos

Relação entre
retenção e
tamanho de
poros (r)

ampla relação peso
molecular/
geometria.
-deform da
macromolé-
cula

determina
distribuição
de tamanho
de poros

P

M – Parâmetros relacionados com a morfologia da membrana
P – Parâmetros relacionados com a permeabilidade

2.3.7 – TRANSPORTE NAS MEMBRANAS

Cada processo de separação por membrana é caracterizado pelo

uso de uma membrana que realiza uma separação específica. A

membrana realmente tem habilidade para transportar mais um

componente que outro, devido as diferenças das propriedades físicas

e/ou químicas entre a membrana e os componentes permeados.

O transporte através da membrana ocorre como resultado de uma

força motriz agindo nos componentes individuais da alimentação (fase 1

– Figura 2.4). Em muitos casos a taxa de permeação através da

membrana é proporcional à força motriz, isto é, a relação força – fluxo

pode ser descrita pela equação fenomenológica linear. A

proporcionalidade entre o fluxo (J) e a força dirigida é dada pela

equação 2.2:

J = -A dX                                                                     (2.2)
                    dx

Em que A é chamado de coeficiente fenomenológico e (dX/dx) é a

força motriz, expressa como o gradiente de X (temperatura,
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concentração, pressão) ao longo de uma coordenada x perpendicular à

barreira transporte (Mulder, 1991).

Figura 2.4 – Representação esquemática das fases divididas por uma

membrana.

Fonte: Basic principles membrane technology (Mulder, 1991).

Equações fenomenológicas não são limitadas na descrição do

transporte de massa, mas podem ser usadas também para descrever

fluxo de calor, fluxo de volume, fluxo de momento e fluxo elétrico.

O coeficiente fenomenológico que relaciona fluxo e força é

conhecido como o coeficiente de difusão (D, lei de Fick), coeficiente de

permeabilidade ( Lp, lei de Darcy), difusividade térmica (a, lei de

Fourier), viscosidade cinética (ν = (η/ρ), lei de Newton) e condutividade

elétrica (1/R, lei de Ohm). Equações fenomenológicas são sumarizadas

na Tabela 2.2:

Tabela 2.2 – Equações Fenomenológicas

Fluxo de massa Jm = - D dc/dx (Fick)

Fluxo de volume Jv = - Lp dP/dx (Darcy)

Fluxo de calor Jh = - a dT/dx (Fourier)

Fluxo de momento Jn = -ν dv/dx (Newton)

Fluxo elétrico Ji = - 1/R dE/dx (Ohm)

L

L

L

G

G

G

Força
motriz

Fase 1

Membrana

Fase 2
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Na utilização de tais equações, o processo de transporte é

considerado como sendo macroscópico e a membrana como uma caixa

preta. O fator “estrutura da membrana” é equivalente a experiência de

fricção ou resistência para uma permeação de molécula ou partícula.

O processo de separação por membrana ocorre com o transporte

de uma dada espécie através da mesma. Para que haja este transporte

é necessário aplicação de uma força motriz, que na maioria dos

processos é uma diferença de pressão ∆P, ou de concentração ∆C,

entre os dois lados da membrana(Mulder, 1991).

Os principais processos de separação com membrana utilizam

como força motriz o gradiente de potencial químico e/ou gradiente de

potencial elétrico. Como os processos com membranas são, em sua

grande maioria, atérmicos, o gradiente de potencial químico é expresso

em termos do gradiente de pressão, concentração ou pressão parcial.

Em função do tipo de morfologia da membrana e do tipo de força

motriz empregada o transporte das diferentes espécies através da

membrana pode ocorrer pelo mecanismo convectivo ou difusivo. A

morfologia da membrana define, também, os princípios que se baseiam

a sua capacidade seletiva. Ilustrado na Figura 2.5:

Transporte em Membranas

                        Membrana Porosa                                 Membrana Densa
                 (Transporte convectivo                         (Transporte difusivo)
                   ou/e difusivo)
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Figura 2.5 – Força motriz e transporte em membranas densas e

porosas.

Fonte: Basic principles membrane technology (Mulder, 1991).

2.3.8 - NATUREZA E CLASSIFICAÇÃO DA COLMATAGEM NAS

MEMBRANAS

Um dos maiores problemas relativos à pressão em processos

com membrana é a redução do fluxo abaixo da capacidade teórica da

membrana. A típica variação do fluxo com o tempo e um decréscimo

inicial rápido reduzindo para um longo e gradual declínio do fluxo, é o

principal fenômeno poluente das membranas. Este comportamento do

fluxo permeado com o tempo é atribuído a polarização de concentração

e a uma série de outros fenômenos, conhecidos, em seu conjunto, como

“fouling” ou colmatagem.

As taxas de colmatagem são influenciadas pela natureza do

soluto, sua concentração, tipo de membrana e distribuição dos poros,

qualidade do fluido, características hidrodinâmicas e de superfície da

membrana. A ocorrência da colmatagem afeta a performance da

membrana, pela deposição de uma camada na superfície da membrana

ou por obstrução parcial ou obstrução total dos poros (Scoot & Hugher,

1996).

Na operação de sistemas de separação com membranas, em

particular nos casos de ultra e micro filtração, observa-se uma queda no

fluxo permeado com o tempo,  mostrado na Figura 2.6:
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Quando se processa uma solução utilizando-se um processo de

separação com membrana, independente da operação ser do tipo

perpendicular ou tangencial, haverá um aumento da concentração de

soluto na interface membrana/solução, uma vez que a membrana é

suposta ser seletiva ao soluto.

Imediatamente inicia-se uma retrodifusão deste soluto em

direção ao seio da solução estabelecendo-se, rapidamente, um perfil de

concentração do soluto nesta região próxima a interface

membrana/solução. Este fenômeno é conhecido como polarização de

concentração. (Mulder, 1991).

No padrão do modelo de filtração da lei de Darcy, o fluxo a ser

considerado pode ser controlado por várias resistências em séries.

J=                ∆P                                                                2.3
        µ (Rm + Rbl +Rf)

Em que Rm, Rbl e Rf são valores respectivamente da resistência

da membrana, camada limite e camada poluente. Em termos

experimentais, Rbl representa uma resistência ao aumento do fluxo

observado quando a linha de alimentação é usada por solvente puro,

supostamente a camada poluente está intacta. Caso a natureza física de

Rbl seja hidráulica ou osmótica não é considerado relevante, faz-se

então uma aproximação empírica.

Em certos casos é possível ser usada para romper a resistência

de colmatagem, Rf representando em duas partes os efeitos reversíveis

e irreversíveis. Deste modo, uma equação mecanicamente importante

para processo pressurizado é :
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J=           ∆P - ∆Π                                                                     2.4
        µ (Rm + Rbl +Rf)

2.3.9 - PRINCIPAIS PROCESSOS DE SEPARAÇÃO POR

MEMBRANAS

Segundo Mulder (1991) vários processos com membrana cujo

gradiente de pressão é a força motriz, podem ser usados para

concentrar ou purificar uma solução diluída. O tamanho das partículas ou

moléculas e propriedades químicas determinam a estrutura, isto é,

tamanho dos poros para utilização adequada da membrana. Vários

processos podem ser distinguidos em função do tamanho das partículas

do soluto e conseqüentemente a estrutura da membrana. Estes

processos são microfiltração, ultrafiltração e hiperfiltração (osmose

reversa). O princípio destes processos está ilustrado na Figura 2.7

Figura 2.7 - Representação esquemática de MF, UF e OR.

Solvente

Soluto (baixo PM)

Soluto (alto PM)

Partícula
MF

UF

OR
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Fonte: Basic principles membrane technology , (Mulder,1991).

Devido a força motriz (pressão aplicada), o solvente e várias

moléculas de soluto permeam através da membrana, enquanto que

outras moléculas ou partículas são rejeitadas.

Com a direção no sentido de microfiltração para ultrafiltração e

osmose reversa, o tamanho das partículas ou moléculas separadas

diminuem e consequentemente o tamanho dos poros das membranas

diminuem. Isto implica no aumento da resistência da membrana, e para

o aumento de transferência de massa a pressão aplicada, deve ser

aumentada. Porém uma distribuição não exata pode ser obtida entre

vários processos, um esquema da variação das separações envolvidas

nestes vários processos. Pode ser observado na Figura 2.8.

Figura 2.8 - Faixa de aplicação de microfiltração, ultrafiltração e

osmose reversa.

Fonte: Basic principles membrane technology , (Mulder,1991).

A distinção entre os processos pode ser feita em termos de

estrutura da membrana, no caso de MF, a estrutura da membrana

0.1 1.0 10.0 100.0 1000.0
(nm) Tamanho

molecular

OR

UF

MF
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contribui com a resistência do transporte, principalmente quando uma

estrutura porosa simétrica está envolvida. A espessura da membrana

pode se estender de 10µm para mais de 150µm.

Por outro lado, em UF e OR são usadas membranas assimétricas

com uma camada superior fina e relativamente densa (espessura 0.1-

1.0µm), que é suportada por uma subestrutura porosa (espessura ≈ 50-

150µm). A resistência hidráulica é quase que completamente localizada

na camada superior, a subcamada tem somente função de suporte.

O fluxo através destas, e outras membranas é inversamente

proporcional à espessura, e devido possuírem uma estrutura assimétrica

com uma camada superior de espessura menor que 1µm, membranas

deste tipo tornaram-se de interesse comercial. Uma comparação de

vários tipos de processos com membrana que utilizam pressão como

força motriz é mostrada na Tabela 2.3.

Tabela 2.3 - Comparação de vários processos com membrana que

utilizam pressão como força motriz.

Microfiltração Ultrafiltração Osmose reversa

Separação de partículas
(bactérias,levedura)

separação de
macromoléculas
(proteínas)

separação de solutos de
baixo peso molecular
(sais, glucose, lactose)

Pressão osmótica
(desprezível)

pressão osmótica
(desprezível)

alta pressão osmótica (≈5-
25bar)

Baixa pressão aplicada
(<2 bar)

baixa pressão aplicada
(≈1-10 bar)

alta pressão aplicada
(≈10-60 bar)

Estrutura simétrica (nem
sempre)

estrutura assimétrica estrutura assimétrica

Espessura da camada de
separação ≈ 10-150 µm

Espessura da camada de
separação ≈ 0.1-1.0µm

espessura da camada de
separação ≈ 0.1-1.0µm

Separação baseada no
tamanho da partícula

separação baseada no
tamanho da partícula

separação baseada nas
diferenças de solubilidade
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e difusividade

2.4 - HISTÓRICO DA UTILIZAÇÃO DE MEMBRANAS:

Segundo Mulder (1991), dois desenvolvimentos podem ser

distinguidos na medida em que a história da tecnologia da membrana é

concebida; desenvolvimento científico e desenvolvimento comercial.

Próximo ao meio do século XVII o fenômeno com membrana foi

observado e estudado, primeiramente para elucidar as propriedades da

barreira e relatar fenômenos para aplicações técnicas e industriais.

Alguns marcos científicos merecedores de serem mencionados foram

listados na Tabela 2.4.

Tabela 2.4 - Marcos científicos:

Fonte: Basic principles membrane technology (Mulder, 1991).

Observações Osmoses: Nollet 1748

Eletrosmoses: Reuss 1803, Porret 1816

dialises: Graham 1861

Relações difusão: Fick 1855

pressão osmotica: Van’t Hoff

transporte eletrolitico: Nernst-Planck 1889

Considerações teóricas pressão osmótica: Einsten 1905

potenciais de membranas: Henderson 1907

equilíbrio de membrana: Donnan 1911

osmoses anormais: Sollner 1930

termodinâmicas irreversíveis: Kedem,
Katchalsky 1964

Modelos de transportes membranas iônicas: Teorell 1937, Meyer,
Sievers 1936
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modelo de poro: Schmid 1950, Meares 1956

modelo de solução difusão: Lonsdale 1965

Na Tabela 2.5 está listado o desenvolvimento de alguns processos

com membranas. As primeiras membranas comerciais para aplicações

práticas foram feitas por Sartorius na Alemanha após a 1a guerra

mundial, o “know-how” necessário para preparar estas membranas são

originalmente do trabalho precoce de Zsigmondy(1918) apud Mulder,

1991.

Tabela 2.5 - Desenvolvimento dos processos com membrana

Fonte: Basic principles membrane technology (Mulder, 1991).

Processos com
membrana

Países Anos Aplicações

Microfiltração* Alemanha 1920 uso laboratório (filtro bateria)

Ultrafiltração* Alemanha 1930 uso laboratório

Hemodiálises* Holanda 1950 rim artificial

Eletrodiálises# USA 1955 desalinização

Hiperfiltração# USA 1960 desalinização da água do
mar

Ultrafiltração# USA 1960 concentração de
macromoléculas

Separação de
gases#

USA 1979 recuperação de hidrogênio

destilação por
membrana#

Alemanha 1981 concentração de soluções
aquosas

pervaporação# Alemanha/
Holanda

1982 desidratação de solventes
orgânicos

*escala pequena / #escala industrial

Porém, estas membranas porosas de nitrato de celulose, acetato

de celulose ou acetato de nitrato-celulose, foram usadas somente em
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uma escala laboratorial. Trabalhos anteriores com membrana de

microfiltração e ultrafiltração foram revistos por Ferry (1936) apud

Mulder, 1991. Apesar do fenômeno diálise ser conhecido por muito

tempo, a primeira aplicação prática de membrana em hemodiálise foi

demonstrada por Kolff em 1940.

Um avanço nas aplicações industriais de membranas ocorreu pelo

desenvolvimento de membranas assimétricas, (Loeb e Sourirajan, 1962

apud Mulder, 1991). A camada superior ou pele determinam a taxa de

transporte enquanto que a sub-camada porosa age somente como um

suporte. A taxa de permeação é inversamente proporcional a espessura

da camada barreira e deste modo membranas assimétricas apresentam

uma taxa maior de permeação que membranas simétricas com uma

espessura comparável.

Pervaporação é um outro processo que foi desenvolvido

recentemente. Binning e colaboradores (1961) apud Mulder, 1991

tentaram comercializar o processo de pervaporação para uso industrial,

mas apesar das intensas investigações eles não tiveram muito sucesso.

Subsequentemente, processo específico de membranas compostas

foram desenvolvidos para desidratação de solventes orgânicos, tornando

este processo competitivo com outros métodos de separação. Os

exemplos listados na Tabela 2.5 relatam somente o início do

desenvolvimento da técnica do processos com membrana.

A procura por novas e melhores tecnologias é contínua quer seja

com objetivo de se atingir o estágio de comercialização, quer seja na

melhoria destas tecnologias já empregadas comercialmente.
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2.4.1 - UTILIZAÇÃO DE MEMBRANAS EM TRATAMENTO DE

EFLUENTES

A utilização de membranas em processos de tratamento de

efluentes vem crescendo devido suas vantagens, em relação aos

processos convencionais.

Com a crescente necessidade de um sistema de tratamento de

efluentes líquidos compacto e de alta qualidade, a tecnologia com

membranas foi introduzida sobretudo como um processo de separação

sólido - líquido para sistemas biológicos

O primeiro processo com membrana acoplada a tratamento

biológico de efluentes foi pesquisado por Smith et al (1969) apud Brindle

& Steph, 1995. Uma membrana de ultrafiltração foi usada  na separação

de lodo ativado do efluente final, com reciclo de biomassa para o tanque

de aeração (Brindle & Steph, 1995).

Biorreatores com separação por membrana se apresentam como

uma alternativa ao método de tratamento biológico convencional,

produzindo um efluente de alta qualidade (Brindle & Steph, 1995).

A seletividade das membranas é um parâmetro de grande

importância nos processos de separação em tratamentos biológicos. Isto

se deve à completa retenção de pequenas partículas, tais como

bactérias e vírus, tornando o efluente menos poluído. Este efeito reduz
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relativamente parâmetros poluentes do efluente, como por exemplo

demanda química de oxigênio. (Krauth & Staab, 1994).

Inoue et al. (1981) realizaram um tratamento avançado de

efluente secundário por processo com membrana, utilizaram UF e OR.

Substituíram processos que utilizavam coagulação e sedimentação por

adição de alumínio no efluente, seguida de filtração com areia.

Geralmente sais dissolvidos não eram removidos nestes processos.

Utilizaram nos processos de UF e OR membrana tipo tubular e tipo fibra

oca, e concluíram que o tratamento direto com UF de efluente

secundário resultava na produção de efluente com grau de turbidez

menor que 1.

Arora e Trompeter (1983) relataram problemas de colmatagem

em membranas de OR, aplicadas em tratamento de despejos líquidos

municipais. Este estudo indicou que a variedade de poluentes orgânicos

pode ser reduzida através de melhoria da qualidade da alimentação da

OR, isto é, pela remoção das fontes necessárias para o crescimento de

bactérias, incluindo demanda química de oxigênio DBO, concentração

de oxigênio total COT e amônia. Deste modo, em adição ao tratamento

secundário normal, utilizaram cal para abrandamento e filtração. Mas

somente cal para abrandamento e filtração, sem tratamento secundário,

não mostrou-se eficaz.

A cloração é necessária para impedir o crescimento de fungos e

bactérias. Porém uma descloração é necessária para proteção da

membrana, como por exemplo no caso de membranas de poliamida.

O uso de radiação UV demostrou ser uma alternativa promissora

para cloração para a desinfecção da alimentação na OR. Os poluentes
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inorgânicos podem ser controlados por processos de pré-tratamento,

incluindo abrandamento e remoção de ferro e manganês.

Os autores concluem que a poluição da membrana de OR, de

filtros e cartuchos usados em despejos líquidos, pode ser um sério

problema, uma vez que influenciam na pressão interna excessiva,

declínio do fluxo ou em ambos.

Bindoff et al. (1988) relataram a aplicação da tecnologia de fluxo

cruzado em microfiltração para concentração de lodo de esgoto. O

processo de MF com fluxo cruzado foi usado para concentrar lodo

ativado de despejo e lodo de digestão anaeróbia de um sistema de

tratamento de esgoto convencional.

Os resultados mostraram que o lodo ativado do despejo foi

concentrado de 5 para 50 g/L de sólidos totais, a qualidade do permeado

foi boa, com retenção  de 0 para 50 mg/L de sólidos suspensos, mas

ambos deteriorados com o tempo e aumento da concentração de sólidos

na alimentação.

Constataram que o fluxo decresceu durante as primeiras 12h de

operação, e manteve-se constante durante 3 dias, com um decréscimo

de 80 para 20 L/m2h e que a concentração de sólidos aumentou de 0.5

para 22 g/L.

Concluíram que a velocidade de alimentação tem um efeito

significativo no fluxo do permeado. A diminuição do fluxo foi diretamente

proporcional à velocidade de alimentação e o permeado é relativamente

insensível à pressão.
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Krauth e Staab (1988) substituíram um clarificador final por

processo de filtração com membrana em um processo de lodos

ativados. A vantagem deste processo é o aumento da retenção e o

decréscimo na produção de excesso de lodo ativado. E a maior

desvantagem deve-se ao fato da separação do lodo ativado do efluente

ter sido feita na mesma pressão aplicada no reator biológico, como

conseqüência de uma operação contínua.

Este fato levou à dificuldades técnicas, porque o clarificador final

era hidraulicamente super alimentado em relação ao volume superficial

de alimentação do lodo de 0,4 m3/m2h. Após um período de operação de

60 dias a corrida foi interrompida porque a permeabilidade decresceu

com o entupimento dos poros da membrana. Este entupimento não foi

reversível. Uma comparação do processo com membrana com vários

outros processos estão dados na Tabela abaixo.

Tabela 2.6 – Comparação entre processo de filtração por membrana e
outros processos de clarificação.
Sistema usado SS (mg/L) DQO(mg/L) germes totais

(KBE /mL)
coliformes
(η/mL)

filtro membrana 0,0 14,6 - 23,2 8,00.102 -
1,64.104

0,5

Clarificador final 18,5 29,4 4,90.104 4,35.104

Clarificador final
com lagoa de
polimento

5,5 22,8 1,58.104 2,50.103

filtro de areia 5,8 38,5 _ _

Microfiltro 7,5 _ _ _

Verifica-se que a redução de sólidos suspensos (SS), DQO e

coliformes fecais, foi significativamente melhor para membranas.
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Afonso e Pinho (1991), realizaram um estudo com a utilização de

membranas inorgânicas para a remoção de cor dos efluentes da

primeira extração caustica na produção de polpa e papel. Experimentos

foram realizados somente para UF e, para estas operações, séries com

um pré - tratamento com MF. Em ambas operações foram usadas

membranas tubulares, com uma membrana de MF de poros com

diâmetro de 0,14 µ e uma membrana de UF de corte de 10.000. A

pressão variou de 1 à 5 bar e velocidade de circulação de alimentação

de 0,7; 1,3 e 1,8 m/s foram utilizadas.

Os autores concluíram que em relação à geração de permeado,

a utilização de membrana de MF antes de UF mostrou vantagens

somente no caso de operações com pressões e velocidades de

alimentação e recirculação muito baixas. Em todas outras condições de

operação não houve um benefício evidente. Esta situação pode ser

explicada pelo efeito de sólidos suspensos na limpeza da superfície da

membrana. Da mesma maneira a remoção de cor, oxigênio total e

sólidos totais não foi significantemente melhorada pela utilização de

membrana de MF.

Através desta variação não significante dos coeficientes de

rejeição considerados para remoção de sólidos totais (ST), eles

simplesmente decrescem com o aumento da velocidade de circulação

de alimentação e mostra altos valores de oxigênio total (OT) e remoção

de cor na velocidade intermediária de 1,3 m/s.

Krauth e Staab (1993), desenvolveram no instituto de engenharia

sanitária da universidade de Stuttgart uma nova tecnologia para

tratamento de despejos líquidos, obtiveram um efluente com quase

nenhuma bactéria.
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Esta tecnologia foi baseada em um biorreator aeróbio

pressurizado de lodo ativado com uma unidade de filtração com

membrana, para separar o lodo ativado do despejo tratado.

Durante o desenvolvimento do processo, foram feitos testes com

efluentes de diferentes origens, diferentes pressões e diferentes

concentrações de sólidos no reator de lodo ativado. Usando a unidade

de membrana, testes foram realizados com diferentes tipos de

membranas sob variadas velocidades nos tubos das membranas.

Testes preliminares (Staab e Krauth, 1980) com clarificador final

convencional, mostraram que a quantidade de DBO5 reduzida do

efluente, pode ser igual ao dos processos de aeração convencional.

Uma grande desvantagem deste processo é o fato de que a

separação do lodo ativado da água é realizada na mesma pressão à

aplicada no reator biológico, devido a operação ser realizar-se em

regime contínuo. Isto leva à dificuldades tecnológicas.

Bailey et. al. (1994), investigaram microfiltação com fluxo cruzado

(MFFC) como substituto do sedimentador secundário num processo de

lodos ativados, para reter uma grande quantidade de biomassa no reator

e aumentar sua capacidade de degradação de DQO.

O sistema foi operado em seis diferentes condições de estado

estacionário. A idade do lodo variou entre 5 e 20 dias e a carga de DQO

ficou na faixa entre 7,5 e 45 g/L. A concentração de sólidos suspensos

no reator aumentou de 0,95 para 19,47g/L, 3 vezes acima do máximo

conseguido no sedimentador secundário que foi de 6 g/L . A qualidade

do efluente foi boa com 0,013 g/L de sólidos suspensos e remoção de

DQO acima de 97%. Com o sedimentador secundário a concentração de
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sólidos é geralmente de 0,02 g/L, este valor aumenta quando a

concentração máxima de sólidos no reator excede 6g/L.

Para o CFMF foi necessário bombear o lodo sob pressão através

do sistema de filtração. O bombeamento resultou em partículas de 2 µm,

bem menores que os flocos que operam no sistema com sedimentador

secundário que são de 10 µm. A redução do tamanho não teve um efeito

deletério na capacidade de remoção de DQO. Contudo não foi possível

sedimentar as partículas do lodo.

Uma combinação ultrafiltração – lodo ativado foi operado por Arika

et al.(1977) (apud Baylei et. al., 1994). Os autores modificaram o

processo convencional de lodos ativados, substituindo o clarificador final

pelo sistema de UF. Vários benefícios foram obtidos deste processo

combinado, primeiramente, o sistema de UF separa completamente o

lodo do efluente tratado, eliminando o fenômeno de carga de lodo

associado à remoção de nutrientes do sistema de lodos ativados. A

produção de excesso de lodo foi minimizada pela alta taxa de digestão,

reduzindo custos de operação. O sistema demonstrou ser capaz de

controlar as flutuações da qualidade do efluente devido a alta

concentração de biomassa que pôde ser retida no sistema de UF.

Delanghe et al. (1994), relataram alguns dados fundamentais

sobre desnitrificação biológica com etanol. O pH ótimo encontrado foi de

aproximadamente 8. Neste pH a quantidade de carbono requerida foi

estimada entre 1,4 – 1,5 gC/ gN. Na faixa de 10 – 40 0C uma mudança

de 100C na temperatura afeta a atividade específica num fator 1,9. O

valor médio da energia de ativação da reação de desnitrificação foi de

0,16kg N-NO3
- / kg MLSS dia no pH ótimo e a 20 0C.
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Um estudo em um reator piloto mostrou que o “stress” do

cisalhamento sobre a membrana de ultrafiltração não afetou a atividade

específica de desnitrificação do lodo. A concentração de sólidos

suspensos no biorreator teve pouca influência sobre o fluxo de

permeado através da membrana. Um aumento da carga volumétrica de

nitrato em um fator de 3,3, não afetou a qualidade do efluente.

Megat et al. (1996), afirmam que a separação por membrana é

uma alternativa de tratamento efetivo de águas residuárias. Entretanto,

como em todos os processos com membranas o efeito “fouling” tem sido

sempre um dos maiores fatores limitantes da sua utilização. Dos

módulos de membranas disponíveis correntes, a configuração tubular é

a menos afetada pelo “fouling” devido à passagem relativamente grande.

Os autores estudaram o uso de membranas tubulares de tecidos,

naturalmente mais baratos de se produzir, no tratamento de efluentes de

lagoa de oxidação secundária. A membrana foi preparada costurando

duas tiras de tecido, em ambos os lados. Sua configuração tubular foi

obtida através do fluxo da solução aquosa de um extremo ao outro com

uma taxa de fluxo e pressão apropriada. Então não há necessidade de

residência, como a maioria das membranas tubulares disponíveis no

mercado. Seu caráter flexível também facilita a limpeza mecânica

externa.

O tecido tem tamanhos de poros que variam entre 20 e 40 µm. Os

efeitos no efluente de lagoa secundária, dosando em batelada

polieletrólitos Nalco Uetron 8109W, foram investigados com o objetivo

principal de melhorar o fluxo do filtrado. O pré-tratamento com

polieletrólitos em batelada, mostrou um enorme aumento (5 vezes) no

fluxo em estado pseudo estacionário de filtrado.
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Ince et.al (1997), estudaram, durante 14 semanas, inúmeras

mudanças nos números e na composição da população microbriológica

em um reator anaeróbio com membrana em escala piloto. O reator com

membrana foi inoculado com lodo proveniente de digestor de uma planta

de tratamento de esgoto municipal.

Um exame inicial microscópico epifluorescente do inóculo revelou

que a maioria do grupo dominante era Methanococcus seguido por

Methanosarcina, bastonetes curtos, bastonetes médios, bastonetes

longos e filamentos. Mudanças na composição das espécies

metanogênicas dominantes foram observadas do começo ao fim da

operação.

Encontrou-se que a espécie Methanococcus foi o grupo mais

dominante no fim do estudo seguido por bastonetes médios, bastonetes

curtos, Methanosarcina, bastonetes longos e espécies filamentosas.

Verificou-se que o número de ambos metanogênicos e não-

metanogênico aumentou 50 e 20% no reator a operação de 14 semanas,

enquanto que o número de metanogênicos viáveis aumentou

bruscamente, isto é, 20 vezes, resultando em um aumento de 50 vezes

na atividade metabólica dos metanogênicos fluorescentes. Dentro da

população metanogênica fluorescente.

As espécies Methanosarcina, Methanococcus, Methanobacterium

e Methanobrevibacteria foram identificadas experimentalmente. A

aclimatação do lodo foi completada após 40 dias de operação,

encontrou-se uma eficiência de remoção de DQO do sistema em cerca

de 98% mostrando que uma população microbiana satisfatória

estabeleceu-se no digestor.
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Winnen et al. (1996), citam que o processo de lodo ativado tem

sido extensivamente estudado para tratar esgoto doméstico. O processo

de biorreator com membrana é uma modificação do processo de lodo

ativado convencional, em que o clarificador é substituído por um sistema

de membrana para separação entre o licor e o efluente .

Este artigo apresenta os dados do desempenho físico e biológico

de um sistema de biorreator com membrana em escala piloto. Em

estado estacionário, particularmente, alta qualidade de efluente foi

obtida e mantida por um extenso período de tempo. A contagem de

placas para heterotróficos mostrou que a membrana retém

microorganismos heterotróficos. O bacteriófogo MS-2 foi usado para

determinar a retenção de vírus, com 25 nm de diâmetro. A membrana

provou reter o vírus MS-2.

Eficiências de remoção de 95,7 e 99,9% de matéria orgânica e

amônia foram realizadas no processo biorreator com membrana (BRM).

Comparado ao processo convencional de lodos ativados, o processo

MBR produziu um efluente livre de sólidos suspensos. A membrana teve

um importante papel no tratamento. Isto ficou obvio quando comparou-se

a DQO solúvel no licor (898 mg DQO/L) e a DQO no efluente (3,1 mg/L

).



CAPÍTULO 3

MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 - Substrato

O efluente utilizado na alimentação do processo foi o de despejos

líquidos da indústria de gelatina, LEINER DAVIS GELATIN DO BRASIL

Ltda, localizada na cidade de Maringá, noroeste do Paraná.

O despejo líquido da LEINER era coletado e armazenado em

galões plásticos de 20L de capacidade. A coleta era realizada após o

efluente passar por um tratamento primário. Estes galões eram

mantidos em repouso para decantação de materiais sólidos grosseiros,

que não foram retirados no pré - tratamento. O sobrenadante era

transferido para um outro galão, de mesmo volume, e mantido sob

refrigeração a 4o C.

No início dos experimentos o efluente após decantado era

engarrafado e mantido à - 4o C, mas devido à variações nas

características físicas após degelo, optou -se por mantê-lo apenas

refrigerado.
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3.2 - Inóculo

O inóculo utilizado foi o lodo aeróbio proveniente da Estação de

Tratamento de Esgotos da cidade de Londrina, norte do Paraná, após

decantação por 24h. O processo de sedimentação do lodo foi realizado

para garantir uma melhor qualidade ao inóculo.

3.3 - Aclimatação do lodo

Adicionou-se em um becker, 2600 mL de lodo e 400 mL de

efluente, mantendo-se sob agitação por um período de 24h. Após este

período interrompia-se a agitação, e retirava-se 450mL do

sobrenadante. Este volume era reposto acrescido de 50 mL, repetindo

esta operação sucessivamente até se adicionar 2L de efluente. O final

do processo de aclimatação foi constatado através da constância dos

valores de DQO, usados como parâmetros de acompanhamento. Este

período de aclimatação teve uma duração de 29 dias.

3.4 – Teste de degradabilidade

O seguinte procedimento experimental foi realizado para o teste

de degradabilidade: num recipiente de 4.000 mL, foram colocados

400mL de lodo – previamente aclimatado ao efluente – e, 2L do resíduo

da indústria de gelatina. Este conjunto foi mantido sob agitação por um

período de 24h e foram retiradas amostras em diversos intervalos de

tempo, para a dosagem de DQO.

A fração degradavel do resíduo foi calculada pela expressão:
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f  =  S0 -Se                                                                       (3.1)
          S0

Em que,

f – fração degradável

S0 – concentração inicial (mgL-1 de DQO)

Se – concentração final (mgL-1 de DQO)

3.5 - Instalação Experimental

A instalação experimental utilizada no processo de tratamento do

efluente, era constituída de um biorreator com membrana, como

mostrado na Figura 3.1
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O módulo era composto por uma bomba peristáltica (1)

Masterflex modelo 7553-50, a qual transportava o efluente refrigerado

para o biorreator; biorreator com membrana (2) mantido sob agitação

através de um agitador magnético (3), Ética modelo 119 para

manutenção da homogeneidade entre o lodo e o efluente, e também

diminuir o depósito da biomassa sobre a membrana.

3.5.1 - Biorreator com membrana

O reator biológico com membrana, era constituído de aço inox

com volume de aproximadamente 550 mL, com 5,5 cm de diâmetro

interno e 23 cm de altura, e visor de acrílico; herméticamente fechado

com tampa e base de latão. Internamente, era provido de um suporte

metálico para a membrana e acima desta um agitador, que promovia

uma agitação contínua durante todo o processo de tratamento. A

entrada do efluente era na lateral do reator e a saída na parte inferior

do mesmo. A medição da pressão interna do reator era realizada por

um manômetro mecânico, o qual foi devidamente aferido.

3.5.2 - Membranas

Para avaliar a eficiência do tratamento utilizou - se no processo

de separação membranas poliméricas planas porosas, de ultrafiltração

e microfiltração.

Membranas de Ultrafiltração

As membranas de ultrafiltração, utilizadas nos experimentos,

foram confeccionadas e fornecidas pelo Departamento de Engenharia

Química da Universidade Federal de Uberlândia. As membranas foram
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confeccionadas pelo método de inversão de fases, e apresentaram as

seguintes características :

Tabela 3.1 - Características das membranas de ultrafiltração

Materiais Composição Espessura
Acetato de
celulose

♦  18% acetato de celulose
♦  40% formamida
♦  42% acetona

 0.035 mm

 Polissulfona
 

♦  20% sulfonada
♦  80% dimetil acetamida

 0.035 mm

 

 A caracterização das membranas de ultrafiltração foi realizada

no departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de

Santa Catarina, através de uma curva de retenção de membranas

microporosas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3.2- Curvas de corte para as membranas de Polissulfona

e acetato de celulose
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 Através da utilização de uma célula de filtração, foram filtradas

soluções de PEG- polietileno glicol com massas moleculares de 1.000,

10.000 e 35.000 daltons e PEO- polioxietileno com massa molecular

de 100.000 daltons. Todas as filtrações foram realizadas à temperatura

ambiente e a 3,0 Bar de pressão. Os resultados estão apresentados na

Figura 3.2 e Tabela 3.2.

 

 Tabela 3.2 - Valores de retenção percentual para diferentes polímeros,

utilizando-se as membranas de Polissulfona e Acetato de celulose.

 

 Membrana  PEG 1000  PEG 10000  PEG 35000  PEO 100000

 Polissulfona  5%  41%  50%  100%

 Acetato de

celulose

 20%  80%  100%  100%

 

 Portanto nas condições em que foram realizados os ensaios, a

membrana de polissulfona apresentou um ponto de corte (cut-off),

entre 80.000 e 100.000 daltons e as de acetato de celulose, entre

20.000 e 40.000 daltons.

 

 Membrana de Microfiltração

 

 A membrana de microfiltração, fornecida pelo laboratório de

processos com membranas da COPPE/ UFRJ, apresenta as seguintes

características :

 

♦  Material : ésteres de celulose;

♦  Diâmetro médio de poro : 0,22 µm;
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♦  Porosidade : 4,3% (calculada em porosímetro  de marca Coulter

Eletronics Limited, modelo porometer II).

3.6 – Inoculação e partida do reator

A partida do reator foi feita após inoculação com o lodo

aclimatado em condições anóxicas, em quantidade equivalente a 20%

do volume do reator.

3.7 - Operação e controle do processo de tratamento

A operação do sistema contínuo foi dividida em três etapas, uma

para cada tipo de membrana utilizada. Para as membranas de

ultrafiltração, Acetato de Celulose e Polissulfona, as pressões de

operação foram de 2,0 + 0,5 bar e tempos de retenção hidráulica

(TRH) de 7 e 6 dias respectivamente. E para a membrana de

microfiltração Éster de Celulose a pressão de operação utilizada foi de

1,0 +  0,2 bar e tempo de retenção hidráulica de 2 dias.

O controle do processo foi feito através do acompanhamento de

vários parâmetros, utilizados como critérios de avaliação da qualidade

do tratamento do efluente. Estes parâmetros foram Demanda Química

de Oxigênio (DQO), turbidez, óleos e graxas, Sólidos Suspensos

Voláteis (SSV) e sulfetos.

Tabela 3.3 - Acompanhamento analítico do processo

Análises Freqüência Entrada Saída

DQO Diariamente X x

Turbidez Diariamente X x

Óleos e graxas 1 vez / semana x x
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SSV 3 vezes /semana x x

Sulfetos 2 vezes / semana x x

3.8 - Métodos analíticos utilizados

Os procedimentos para a realização de todas as análises

apresentadas nestes tópicos estão detalhados no anexo 1.

3.8.1 - Demanda Química de Oxigênio

Determinada por Micro- Método, segundo metodologia descrita

por Tavares (1992).

3.8.2 - Turbidez

A turbidez das amostras foi medida através de turbidímetro

Polilab modelo AP1000.

3.8.3 - Material graxo

Foi determinado pelo método de extração, segundo

metodologia descrita no Standard Methods for the Examination of

Water and Wastewater - 14a Edição.

3.8.4 - Sólidos Suspensos Totais, Fixos e Voláteis.

Determinados segundo metodologia descrita no Standard

Methods for the Examination of Water and Wastewater - 14a Edição.

3.8.5 - Sulfetos
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Determinado através do método Iodométrico, segundo

metodologia descrita no Standard Methods for the Examination of

Water and Wastewater- 14a Edição.

3.9 - Métodos de Cálculo de Eficiência

A eficiência de redução de DQO, sulfetos e material graxo foi

calculada através da seguinte formula geral:

E(%)= Cent  - Csai   * 100
 Cent

Em que Cent e Csai são as concentrações de entrada e saída dos

parâmetros citados acima.



CAPÍTULO 4

RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 – Caracterização do efluente

Os resultados médios da caracterização do efluente da indústria

de gelatina fornecidos pela empresa e os determinados neste trabalho

estão apresentados na Tabela 4.1.

Tabela 4.1 – Características físico-químicas do efluente da indústria de

gelatina.

Características Empresa Este trabalhho
PH 2 – 12 7,9

DQO 4000 - 7000 3965 – 4229
Sólidos suspensos Totais 560 334 – 1690
Sólidos Suspensos Fixos 120 101 – 355

Sólidos Suspensos
Voláteis 440 491 – 1216

Material graxo 100 - 400 365 – 986
Sulfeto 30 - 60 39 – 60

# Resultados expressos em mg/L, exceto pH.

As diferenças encontradas entre alguns dos parâmetros

determinados, podem ser devidos à fatores como: método de coleta de

amostra, possíveis mudanças no processo de produção, etc.

4.2 – Teste de degradabilidade
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Para verificar o grau de degradabilidade do efluente da indústria

de gelatina realizou-se um teste de degradabilidade, durante 24 horas.

A Figura 4.1 apresenta a curva deste teste. Estes resultados mostram

uma fração média de DQO de 0,44, demonstrando assim uma certa

dificuldade de degradação biológica do efluente.

De acordo com Germili, et al (1991) apud Tavares (1992), a DQO

residual pode ser atribuída a compostos recalcitrantes, ou não

biodegradáveis, originalmente presentes no efluente ou parcialmente

modificados no decorrer de processos biológicos, ou ainda a produtos

de metabolismo celular, que pelas suas características moleculares

podem ser resistentes à degradação.
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Figura 4.1 - Curva de degradabilidade do efluente da indústria de

gelatina

4.3 – Avaliação da eficiência do biorreator com membrana



Resultados e Discussão 58

A operação e o controle do processo de tratamento do efluente,

foram feitos através do acompanhamento de vários parâmetros,

utilizados como critérios de avaliação da qualidade do tratamento do

efluente.

Os parâmetros utilizados para avaliar a eficiência do processo

foram DQO, material graxo, turbidez, materiais voláteis suspensos e

sulfetos, que estão representados em gráficos, demonstrando em

termos percentuais a eficiência média de cada parâmetro.

Ø Demanda Química de Oxigênio

Análise de DQO atende à necessidade de medir a carga orgânica

facilmente putrescível (biodegradável) eventualmente existente, mede

também a matéria orgânica não-biodegradável.

O teste de DQO consiste em se oxidar toda a amostra através do

uso de dicromato de potássio, em meio ácido, medindo-se após, o

consumo de reagente utilizado. O resultado final do teste expressa a

quantidade (em mg) de oxigênio (do K2Cr2O7) que foi utilizada para a

oxidação de um litro de despejo e pode assim ser entendida como uma

“medida” de matéria orgânica, expressa em oxigênio.

No teste são oxidadas, conjuntamente, substâncias orgânicas

facilmente putrescíveis, orgânicas de difícil decomposição e

substâncias minerais (Braile & Cavalcanti,1993).

A eficiência de remoção de DQO foi avaliada no biorreator com

membrana, para cada tipo de membrana utilizada.



Resultados e Discussão 59

As Figuras 4.2 e 4.3 apresentam estes resultados para a

membrana de ultrafiltração – Acetato de celulose.

Figura 4.2 – Evolução da DQO na entrada e saída – com

membrana de ultrafiltração - acetato de celulose

Figura 4.3- Eficiência percentual de redução de DQO no

processo com membrana de acetato de celulose

Após 37 dias de operação do biorreator, os perfis das curvas de

DQO da entrada e da saída mostram uma inter-relação até o 25o dia

pois, conforme mostrado pela Figura 4.2. a concentração de DQO de
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saída foi quase sempre diretamente dependente da variação de

concentração de concentração de entrada. Entretanto, a partir do 25o

dia de operação esta interdependência parece mudar, uma vez que a

eficiência de remoção de DQO apresentou uma menor variação e com

valores ascendentes médios em cerca de 66%.

Estes resultados são apresentados na Figura 4.3 em forma de

carta de controle, sendo esta uma das ferramentas utilizadas no

controle estatístico de processo.

A carta de controle apresenta uma linha central que representa

o percentual médio de um dado parâmetro, obtido após o processo

entrar em regime permanente. Nesta carta apresentam-se também

duas linhas horizontais que representam os limites superior e inferior de

controle.

Estes limites são representados em termos de intervalos em

torno do valor médio, com amplitude de 3 vezes o desvio padrão, ou

seja, um grau de confiabilidade de 99,7%. A curva composta pelos

pontos de operação, quando contida dentro do intervalo, representa os

dias de estabilidade do processo.
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Figura 4.4 - Evolução da DQO na entrada e saída – com membrana de
ultrafiltração - polissulfona

Com eficiências médias da ordem de 85% de redução de DQO, a

membrana polissulfona apresenta valores de DQO na saída

relativamente baixos, mostrados na Figura 4.4

Apesar da grande variação dos valores de DQO na entrada, a

saída apresentou constância em seus resultados, podemos verificar que

a partir do 18o dia a alimentação do reator apresentou uma grande

oscilação dos valores, o que não interferiu proporcionalmente nos

resultados da saída.

 Média:84,88

Desvio Padrão: 5,49

Tempo (dias)

%
 R

ed
uç

ão
 D

Q
O

68,42

84,88

101,34

1 10 20 30 40



Resultados e Discussão 62

Figura 4.5- Eficiência percentual de redução de DQO no processo com
membrana polissulfonada - ultrafiltração

Os resultados em termos de eficiência de remoção de DQO, são

apresentados em forma de carta de controle na Figura 4.5. Verifica-se

uma grande estabilidade do processo com eficiências médias da ordem

de aproximadamente 85%.

A performance do BRM com membrana de microfiltração –

Éster de celulose – é mostrada nas Figuras 4.6 e 4.7.

Estes resultados evidenciam a grande eficiência desta membrana

e a independência do processo de remoção com relação às flutuações

de concentração à entrada do biorreator (Figura 4.6).
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Figura 4.6 – Evolução da DQO de entrada e saída – com membrana de
microfiltração – éster de celulose

Os resultados de eficiência de remoção de DQO apresentadas

na carta de controle (Figura 4.7), parecem indicar uma melhor

performance do processo de remoção de DQO, quando utilizam-se a

membrana de microfiltração – Éster de Celulose. Estes resultados

mostram que a partir do 6o dia de operação o processo de remoção se

estabilizou, não apresentando nenhum ponto fora dos limites superior e

inferior.
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concentrações de DQO bastante elevadas, apresentando ainda

assim concentrações de efluentes bastante compatíveis com outros

processos convencionais.

Figura 4.7- Eficiência percentual de redução de DQO no processo com
membrana de éster de celulose

Ø Material graxo

Através de análises de material graxo, determina-se

quantitativamente um grupo de substâncias, ou seja (ácidos graxos,
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as condições do teste e que não volatilizam durante a evaporação.

A presença de material graxo em efluentes lançados em corpos

receptores aquáticos podem levar a uma série de problemas, que vão

desde comprometimento da fauna e de flora até ao próprio aspecto

visual de referido corpo, sem contar com a diminuição de incidência de
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luz solar, reduzindo a produção de O2 por parte dos organismos

clorofilados.

A Tabela 4.2 apresenta as concentrações médias de matéria graxa à

entrada e saída do biorreator com membrana. Estas análises foram

realizadas com amostras compostas, devido ao baixo fluxo através das

membranas, sendo necessário um acúmulo de em média 7 dias para

obtenção do volume necessário para estas análises.

Tabela 4.2 – Concentrações médias de matéria graxa à entrada e saída

e eficiências de remoção no biorreator com membrana.

Tipo de membrana Entrada
(mg/L)

Saída
(mg/L)

Eficiência de
redução (%)

Acetato de celulose - UF 377 97 70

Polissulfona – UF 365 73 85

Éster de celulose - MF 986 62 93

Estes resultados mostram que todas as membranas foram capazes de

reter este material, contudo a eficiência de retenção da membrana de

microfiltração – Éster de celulose foi bastante superior à das outras

membranas.

A melhor eficiência de retenção da membrana de microfiltração

pode estar relacionada com a composição desta matéria graxa, porém,

análises mais apuradas devem ser realizadas para a configuração

desta hipótese.

Ø Sulfetos

O gás sulfídrico (H2S) é toxico, corrosivo e causa sérios

problemas de odor e sabor. É letal aos peixes na concentração de 1 a 6
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mg/L. A maior parte dos sulfetos, sendo agentes fortemente redutores,

também é responsável por uma demanda imediata de oxigênio que irá

diminuir o oxigênio dissolvido nos cursos d’água. Concentrações

maiores que 1 mg/L podem causar odor característico. O gás pode ser

removido pelos processos de aeração.
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Figura 4.8 – Evolução de sulfetos na entrada e saída – com membrana
de ultrafiltração – acetato de celulose
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Figura 4.9 – Evolução de sulfetos na entrada e saída – com membrana
de ultrafiltração – polissulfona
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Figura 4.10 – Evolução de sulfetos na entrada e saída – com
membrana de microfiltração – éster de celulose

Os resultados apresentados nas Figuras 4.8, 4.9 e 4.10 mostram

que o biorreator com membrana não foi suficientemente eficiente para a

redução de sulfetos à concentrações menores que 6mg/L.

Estes resultados ineficientes podem ser decorrentes da baixa

concentração de oxigênio dissolvido no interior de biorreator, uma vez

que estes compostos são reduzidos com relativa eficiência em

processos com forte aeração.

Ø Turbidez

A turbidez é um parâmetro indicativo da qualidade de águas

residuárias, pois na maioria das vezes está diretamente relacionada à

presença de material coloidal. Representa o grau de interferência com a

passagem da luz através do fluido.
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Os resultados apresentados nas Figuras 4.11, 4.12 e 4.13

mostram que o biorreator utilizando membrana de microfiltração foi

bastante eficiente para remoção de turbidez.

A remoção de turbidez está associada ao desenvolvimento de

bactérias filamentosas que adsorvem as partículas de difícil

sedimentação ou floculadas (Santanna, 1982).

As condições de operação do processo de microfiltração devem

ter favorecido a proliferação destas bactérias filamentosas, permitindo

assim uma maior retenção do material coloidal.

Figura 4.11- Eficiência percentual de redução de turbidez no processo
com membrana de acetato de celulose – ultrafiltração
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Figura 4.12 - Eficiência percentual de redução de turbidez no processo
com membrana de polissulfona - ultrafiltração

Figura 4.13 - Eficiência percentual de redução de turbidez no processo
com membrana de éster de celulose - microfiltração
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Ø Material Volátil em Suspensão

Sólidos voláteis são aqueles sólidos presentes em uma água

residuária e que se volatilizam por calcinação (≈ 6000C). Aquece-se

fortemente o material seco e, parte da matéria presente é oxidada

(combustão), sendo transformada em CO2 que se evapora.

É possível fazer-se o acompanhamento do tratamento biológico

de uma água residuária em suas várias etapas através do controle do

teor de sólidos voláteis. Devido a boa correspondência entre matéria

orgânica e sólidos voláteis de um despejo, a eficiência da remoção

daquela pode ser “estimada” pela remoção dos sólidos voláteis.

Os resultados apresentados nas Figuras 4.14, 4.15 e 4.16,
confirmam esta relação.

Figura 4.14 – Evolução de Material volátil suspenso na entrada e saída

com membrana de ultrafiltração – acetato de celulose
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Figura 4.15 – Evolução de Material volátil suspenso na entrada e saída
com membrana de ultrafiltração – polissulfona

Figura 4.16 – Evolução de Material volátil suspenso na entrada e saída
com membrana de microfiltração – éster de celulose.

Os sólidos voláteis em suspensão também indicam a quantidade

de biomassa presente no efluente. Verifica-se que o processo de

tratamento no biorreator com membrana de ultrafiltração – Polissulfona

e microfiltração – Éster de celulose, permitiu uma boa retenção de

biomassa no reator, que contribuiu para um processo eficiente de

remoção de DQO e um permeado livre de microrganismos.
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Ø  Fluxo Permeado

Os fluxos permeados das membranas de ultrafiltração – Acetato

de Celulose e Polissulfona, e microfiltração – Éster de Celulose estão

representados na Figura 4.17. Para a membrana de Acetato de

celulose, nestas medições, a queda do fluxo mostrou uma variação

pequena, e taxa de fluxo muito baixa, resultando portanto, em um tempo

de retenção hidráulico muito alto. Com a mesma pressão exercida na

membrana de Acetato de Celulose, a membrana de Polissulfona

apresentou um fluxo inicial mais elevado, mas este, cai rapidamente

com o tempo de operação.

Com uma pressão transmembrana menor que as de ultrafiltração,

a membrana de microfiltração – Éster de celulose, mostrou uma queda

de fluxo baixa, e com valores de fluxo permeado maiores. Estes

resultados mostraram-se compatíveis com o tamanho dos poros, e uma

comparação mais precisa poderia ser realizada, se fossem feitas

medições de fluxo com água pura.

Figura 4.17 – Fluxo permeado em função do tempo para membranas
de UF – Acetato de Celulose e Polissulfona e MF – Éster
de celulose.
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A configuração do biorreator utilizada neste trabalho permitia uma

filtração frontal, que por suas próprias características leva a um

aumento muito rápido da resistência hidráulica, resultante da retenção e

acumulação dos compostos, ainda assim, a membrana de

Microfiltração apresentou um fluxo bastante superior ao das membranas

de Ultrafiltração, levando-se a crer que uma menor polarização de

concentração foi alcançada com aquela membrana.

Um resumo dos resultados das eficiências médias de redução

dos parâmetros de acompanhamento do processo de tratamento estão

apresentados na Tabela 4.3.

Tabela 4.3 – Eficiências médias de redução dos parâmetros de
acompanhamento do processo de tratamento com membranas.

Parâmetros
Analíticos

Eficiências Médias de Redução (%)

Acetato de
celulose

Polissulfona Éster de
celulose

DQO 66 86 92

Material Graxo 70 85 93

Sulfetos 44 41 46

Turbidez 72 84 95

MVS 81 85 95

De um modo geral os melhores resultados foram conseguidos
quando se operou o biorreator com membrana de Microfiltração. A
análise estatística feita através das cartas de controle mostram que o
processo foi bastante estável, mesmo no início do tratamento quando
não havia sido atingido o regime permanente, apresentando sempre
desvios padrão muito pequenos.

Estes melhores resultados apresentados pela membrana de
microfiltração, parece ser resultado da menor polarização apresentada
nestas membranas, decorrentes das condições de operação.



CAPÍTULO 5

CONCLUSÕES E SUGESTÕES

Os resultados obtidos neste trabalho apresentados e discutidos
no capítulo 4, permitiram as seguintes conclusões:

Ø Os resultados obtidos neste trabalho, permitem indicar a
utilização do biorreator com membrana como uma alternativa viável
tecnicamente, para o tratamento secundário do resíduo líquido da
indústria de gelatina.

Ø De acordo com o teste de degradabilidade, em condições
anóxicas, o efluente demonstrou uma certa dificuldade de degradação
biológica.

Ø A membrana de Microfiltração-Éster de Celulose apresentou
maior percentagem de redução de DQO, com valores médios de 92%.

Ø Em relação à redução de material graxo os resultados
mostraram-se eficientes para todas membranas, porém a eficiência de
retenção na membrana de Microfiltração-Éster de celulose foi superior
à das membranas de ultrafiltração.

Ø Os resultados obtidos, através das membranas de Ultrafiltração e
de Microfiltração, mostram que o biorreator com membrana não foi
suficientemente eficiente para a redução de sulfetos.

Ø Na redução de turbidez, o melhor resultado obtido foi para a
membrana de Microfiltração, que apresentou uma eficiência média de
95%.

Ø Uma boa retenção de biomassa foi conseguida no processo de
tratamento, de um modo geral, sobretudo com as membranas de
Acetato de Celulose-Ultrafiltração e Éster de Celulose-microfiltração,
evidenciada pela baixa concentração de material volátil em suspensão
à saída do biorreator.
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Ø O fluxo permeado através da membrana de Microfiltração, foi
sempre maior que o das membranas de Ultrafiltração, provavelmente,
resultado de uma menor polarização de concentração.

Visando futuros trabalhos utilizando tratamento de resíduos
líquidos da indústria de gelatina, com processo de separação por
membrana, ou ainda utilização de membrana para o tratamento de
outro resíduo industrial ou urbano, sugere-se:

Ø Desacoplar o biorreator do módulo de separação por membrana,
utilizando-se de um biorreator aeróbio ou anaeróbio antes do mesmo.

Ø Utilizar outros tipos de membranas de Microfiltração, para
comparar com os resultados obtidos com a de Éster de Celulose,
tornando o processo o mais otimizado possível.

Ø Fazer medições dos fluxos através das membranas por um
período maior, a fim de traçar um perfil mais preciso da membrana.
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SÓLIDOS SUSPENSOS TOTAIS, FIXOS E VOLÁTEIS – MÉTODOS

GRAVIMÉTRICOS

American Public Health Association – Standard Methods for the

Examination of Water and Wasterwater (APHA – 1980)

Procedimento

Preparo do filtro:

Colocar um disco de papel de fibra de vidro no aparelho de

sucção. Com a bomba de vácuo ligada, lavar o filtro  com três

sucessivos volumes de 20 mL de água destilada. Remover toda a água

com a aplicação de vácuo.

Remover o papel de fibra de vidro do aparelho de filtração e levar

à mufla a 5500C por 30 minutos. Deixar resfriar um pouco ao ar livre,

colocar no dessecador até resfriamento total.

Análise:

Pesar o papel de fibra de vidro preparado acima, obtendo-se P1.

Agitar rigorosamente a amostra, tomar 25,0 mL em uma proveta

graduada e filtrar.

Remover cuidadosamente o papel de fibra de vidro com o

resíduo retido. Levar à estufa a 105 – 1100C durante 12 horas, ou até

peso constante. Esfriar no dessecador e pesar, obtendo P2.

Levar o papel de fibra de vidro com o resíduo seco à mufla a

5500C por 1 hora. Esfriar parcialmente ao ar livre, e deixar em seguida

no dessecador até esfriamento total, pesar, obtendo-se P3.

Cálculo:

Sólidos Suspensos Totais:

SST(mg/L) =  (P2 – P1) . 1000000
                       Volume da Amostra
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Sólidos Suspensos Fixos:

SSF(mg/L) =  (P3– P1) . 1000000
                       Volume da Amostra

Sólidos Suspensos Voláteis:

SSV(mg/L) =  (P2 – P3) . 1000000
                       Volume da Amostra
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DETERMINAÇÃO DE ÓLEOS E GRAXAS

American Public Health Association – Standard Methods for the

Examination of Water and Wasterwater (APHA – 1980)

Material utilizado

Cápsula de Porcelana

Funil de separação com capacidade para 500 mL

Estufa

Reagentes

Etanol. P.A.

Éter de Petróleo, P.A. (Benzina de Petróleo)

HCl conc.

Procedimento

Lavar a cápsula com água destilada destilada, levar à estufa por

uma hora e colocar no dessecador por 30 minutos. Pesar obtendo-se

P1.

Lavar um funil de separação com 5 mL de éter de petróleo,

escorrer e usar em seguida o mesmo volume de etanol. Tomar 250 mL

da amostra e adicionar 1,25 mL de HCl P.A. (12 N). Colocar no funil de

separação e adicionar 5mL de etanol. Fazer três extrações com 10 mL

de éter de petróleo, sempre tendo o cuidado de fazer rigorosa agitação,

até que não haja mais gorduras. Recolher a mistura de etanol em água

em um bequer e a fase do éter de petróleo na cápsula tarada. Lavar o

funil de separação com etanol após cada extração, para retirar as

possíveis gorduras aderidas à parede e recolher este material também

na cápsula. Fazer um branco com água destilada, utilizando o mesmo

procedimento. Levar a cápsula em banho maria em temperatura baixa

e com pouco contato, nunca mergulhada. Após levar à estufa por uma

hora e depois ao dessecador por 30 minutos e pesar, obtendo-se P2.
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Cáculo:

CONC.(mg/L)= (P2 – P1) . 1000000
                         Volume da amostra
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DETERMINAÇÃO DE SULFETO – MÉTODO VOLUMÉTRICO

American Public Health Association – Standard Methods for the

Examination of Water and Wasterwater (APHA – 1980)

Reagentes:

a) Solução de Tiossulfato de Sódio 0,1N :

Dissolver 24,82 g de tiossulfato de sódio, P.A. em água destilada

recém fervida e esfriada, e completar a 1000 mL em balão volumétrico.

Preservar a solução pela adição de 0,4 g de Hidróxido de Sódio por

litro, e guardar em frasco escuro.

b) Solução de Tiossulfato de Sódio 0,025 N padronizada:

Diluir 250 mL da solução de Tiossulfato de Sódio 0,1 N para 1,0 L

com água destilada fervida e esfriada. Aguardar 24h e padronizar.

Padronização : Dissolver aproximadamente 2 g de KI, P.A., num

erlemeyer contendo 100 mL de água destilada. Adionar 10 mL da

solução de Ácido Sulfúrico 1:10 e exatamente 20 mL da solução de

Dicromato de Potássio 0.025 N. Deixar o erlenmeyer no escuro por 5

minutos e após titular o Iodo liberado com a solução de Tiossulfato de

Sódio, usando amido como indicador.

c) Solução de Iodo 0,025 N padronizada.

Dissolver 20 – 25 g de Iodeto de Potássio,P.A., EM CERCA DE

100 mL de água destilada, e adicionar 3,2 g de Iodo,P.A. Após a

dissolução, diluir à 1000 mL. Padronizar por titulação com Tiossulfato

de sódio 0,025 N, usando amido como indicador.

Padronização:

Pipetar volumetricamente 25 mL de Iodo em um erlenmeyer.

Acidificar com Ácido Acético, acrescentar indicador amido e titular com

Tiossulfato de Sódio padronizado. O ponto de viragem é da colocação

azul para incolor.

Cálculo:
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V1N1 = V2N2

V1 = Volume de Tiossulfato de Sódio

N1 = Normalidade exata do Tiossulfato de Sódio

V2 = Volume exato de Iodo

N2 = Normalidade do Iodo procurada

d) Solução de Amido 1,0%

Pesar 10 g de amido solúvel, P.A., preparar uma pasta na

quantidade mínima possível de água destilada e adicioná-la a 800 mL

de água destilada fervendo, agitando sempre. Diluir a 1 L, ferver por

alguns minutos e deixar em repouso por uma noite em coberto.

Preservar com algumas gotas de Tolueno.

e) Acetato de Zinco saturado

Pesar 45 g de Acetato de Zinco (Zn(C2H3O2)2).H2O, adicionar 100

mL de água destilada e deixar agitando em um agitador magnético por

aproximadamente 30 minutos.

f) Hidróxido de Sódio 6N

g) Ácido Clorídrico 1:1

h) Solução de Dicromato de Potássio 0,025N

Dissolver 1,226g de Dicromato de Potássio previamente seco em

estufa à 1000C por 2h, em água destilada e diluir a 1000 mL.

Procedimento:

Pipetar volumetricamente 25 mL da amostra (ou um volume

maior, se a concentração de sulfeto estimada for muito baixa) para um

bequer que contenha 2,0 mL de Acetato de Zinco saturado.

Adicionar 1,0 mL de Hidróxido de Sódio. Filtrar por sucção com

papel de fibra de vidro, com lavagens sucessivas do bequer utilizando

água destilada e passar estas águas de lavagem pelo filtro. Descartar o

filtrado.
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Adicionar o papel de filtro com o precipitado a um erlenmeyer

contendo 25,0 mL de Iodo 0,025N acidificado com 5,0 mL de HCl 1:1

(se o Iodo descorar adicionar mais 25,0 mL de Iodo).

Titular o excesso de Iodo com Tiossulfato de Sódio 0,025N,

usando amido como indicador.

Cálculo:

S=(mg/L) = (N1V1 – N2V2) . Eq . 1000
                                    A

Onde:

N1 = Normalidade exata da solução de Iodo

V1 = Volume da solução de Iodo

N2 = Normalidade exata da solução de Na2S2O3

V2 = Volume de Na2S2O3 gasto na titulação

Eq = Equivalente grama do sulfeto (16,0)

A = Volume da amostra
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PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL PARA DETERMINAÇÃO DE

DQO POR MICRO MÉTODO

American Public Health Association – Standard Methods for the

Examination of Water and Wasterwater (APHA – 1980)

Reagentes

a) Solução Oxidante:

Dissolver em 500 mL de água destilada 10,216 g de K2Cr2O7

seco à 1000C 3 33,3 g de HgSO4 e adicionar 167 mL de H2SO4

concentrado. Esperar esfriar e após, completar o volume com água

destilada.

b) Solução Catálise

Dissolver 10 gramas de Sulfato de Prata em 1 litro de ácido

Sulfúrico concentrado.

c) Solução padrão

Pesar 0,8509 g de Biftalato de Potássio P.A. (C8H5KO4) seco em

estufa à 1000C por 2 horas e dissolver em água destilada, logo após

completar o volume a 1000 mL. Esta solução corresponde a uma

concentração de 1000 mg de O2 / L.

Procedimento:

Preparação da curva de calibração:

Preparar uma série de soluções padrões de 100 a 700 mg de

O2/L a partir da solução padrão de acordo com a tabela 1 .
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Volume da solução padrão a

elevar a 100 mL

Concentação (mg de O2 / L)

10 100

20 200

30 300

40 400

50 500

60 600

70 700

Conhecida a concentração de oxigênio a ser oxidado em cada

amostra, faça o procedimento abaixo para cada solução e determine a

absorbância para solução e construa uma reta de calibração. O branco

é preparado, substituindo a amostra por água destilada.

Determinação da DQO:

Colocar em tubos de oxidação

1,5 mL de solução oxidante,

2,5 mL da amostra (DQO menor que 600 mg de O2 / L) e

3,5 mL de solução catálise

fechar e agitar. Colocar no reator (COD – REACTOR HACH) à

1500C durante duas horas. Ler a absorbância a 600 nm após ligeiro

resfriamento. Ir até a curva de calibração e determinar a concentração

de oxigênio necessário para oxidar a amostra.

OBS.: Se amostra contiver íons Cl-, a leitura deve ser realizada a

quente, pois os íons Cl- precipitam com a prata, falseando a leitura.
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Tabela 1 – Teste de Degradabilidade

TEMPO (HORAS) DQO (mg de
O2/L)

EFICIENCIA (%)

1 3767.50
2 2034.31 46.00
3 2245.11 40.41
4 2128.00 43.52
5 2385.64 36.68
6 2321.23 38.39
7 2174.84 42.27
8 2467.61 34.50
9 2444.19 35.12

10 2420.77 35.75
11 2830.64 24.87
12 2409.06 36.06
13 2502.74 33.57
14 2209.98 41.34
15 2215.83 41.19
16 2163.13 42.58

Tabela 2 – Evolução da DQO – membrana de ultrafiltração – Acetato

de Celulose

DIAS DE OPERAÇÃO DQO ENT.
(mg de O2/L)

DQO SAI.
(mg de O2/L)

EFICIÊNCIA
(%)

1 4446.719 1589.308 64.26
2 4945.353 1306.343 73.58
3 3456.489 1464.033 57.64
4 3004.548 1185.042 60.56
5 3683.829 1063.742 71.12
6 3501.879 736.231 78.98
7 990.962 542.151 45.29
8 1379.123 335.940 75.64
9 4714.882 408.720 91.33

10 3544.334 202.510 94.29
11 5109.108 3034.873 40.60
12 3586.789 2325.266 35.17
13 4836.183 1852.194 61.70
14 6024.926 2022.015 66.44
15 5418.424 2034.145 62.46
16 4162.966 614.931 85.23
17 5139.434 2798.337 45.55
18 5430.554 2240.355 58.75
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19 5818.715 2446.566 57.95
20 4727.012 1779.414 62.36
21 5175.824 2155.445 58.36
22 5515.465 1815.804 67.08
23 4605.712 1803.674 60.84
24 6437.347 1779.414 72.36
25 4435.892 1233.563 72.19
26 4921.093 930.312 81.10
27 4581.452 966.702 78.90
28 4872.573 1100.132 77.42
29 3514.009 445.110 87.33
30 3720.22 906.052 75.65
31 3054.829 690.312 77.40
32 3367.624 658.502 80.45
33 2832.162 276.786 90.23

Tabela 3 – Evolução da DQO – membrana de ultrafiltração –

Polissulfona

DIAS DE
OPERAÇÃO

DQO ENT.
(mg de O2/L)

DQO SAI.
(mg de O2/L)

EFICIÊNCIA (%)

1 3850.071 2662.510 30.85
2 4252.993 1941.491 54.35
3 3510.768 1273.489 63.73
4 3828.864 1204.568 68.54
5 3415.339 1156.853 66.13
6 3627.403 1125.044 68.98
7 3542.577 976.599 72.43
8 3712.229 594.883 83.98
9 3399.434 1209.869 64.41

10 3669.816 902.376 75.41
11 3224.481 425.231 86.81
12 3977.309 563.073 85.84
13 3956.103 711.518 82.01
14 3638.006 488.851 86.56
15 4136.357 531.264 87.16
16 3669.816 753.931 79.46
17 3478.958 170.754 95.09
18 2429.239 123.040 94.94
19 1973.301 223.770 88.66
20 2795.05 282.088 89.91
21 2514.065 250.278 90.04
22 2991.21 616.089 79.40
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23 3510.768 59.420 98.31
24 3701.625 107.135 97.11
25 3341.116 191.961 94.25
26 2556.478 27.611 98.92
27 2906.384 85.928 97.04
28 2540.573 170.754 93.28
29 5048.234 75.325 98.51
30 3807.658 568.375 85.07
31 3807.658 414.628 89.11
32 6691.733 351.009 94.75
33 5801.062 594.883 89.75
34 3044.226 435.835 85.68
34 4019.722 616.089 84.67
36 4528.676 266.183 94.12
37 3765.245 43.516 98.84
38 3457.751 64.722 98.13
39 5005.821 149.548 97.01
40 4168.167 160.151 96.16
41 5896.491 902.376 84.70
42 2768.542 573.676 79.28
43 2715.526 457.041 83.17
44 3850.071 287.390 92.54
45 2789.749 149.548 94.64

Tabela 4 – Evolução da DQO – membrana de microfiltração – Éster de

celulose

DIAS DE
OPERAÇÃO

DQO ENT.
(mg de O2/L)

DQO SAI.
(mg de O2/L)

EFICIÊNCIA (%)

1 2651.907 1050.821 60.37
2 4576.391 1109.139 75.76
3 3627.403 1061.424 70.74
4 3256.29 568.375 82.55
5 3987.912 425.231 89.34
6 1941.491 313.898 83.83
7 4019.722 297.993 92.59
8 2938.194 0 100.00
9 2482.256 202.564 91.84

10 2355.017 409.327 82.62
11 1920.285 223.77 88.35
12 2938.194 329.802 88.78
13 3818.261 435.835 88.59
14 3298.703 186.659 94.34
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15 5896.491 223.77 96.21
16 4836.17 107.135 97.78
17 5244.394 154.849 97.05
18 6399.193 24.436 99.62
19 4479.382 479.776 89.29
20 4060.961 0 100.00
21 3371.798 0 100.00
22 5377.755 0 100.00
23 2824.16 0 100.00
24 2694.942 0 100.00
25 6559.177 0 100.00
26 4442.462 221.339 95.02
27 4922.415 73.662 98.50
28 4651.672 36.742 99.21
29 5414.674 135.194 97.50

Tabela 5 – Evolução da concentração de material graxo – membrana

de ultrafiltração – Acetato de celulose

DIAS DE
OPERAÇÃO

CONC ENT.
(mg /L)

CONC.SAI.
(mg /L)

EFICIÊNCIA (%)

1 464 16 96.55
2 476 60 87.39
3 180 88 51.11
4 168 80 52.38
5 568 56 90.14
6 180 52 71.11
7 624 60 90.38
8 492 188 61.79
9 288 68 76.39

10 396 188 52.53
11 484 220 54.55
12 204 84 58.82

Tabela 6 – Evolução da concentração de material graxo – membrana

de ultrafiltração – Polissulfona

DIAS DE
OPERAÇÃO

CONC. ENT.
(mg /L)

CONC. SAI.
(mg /L)

EFICIÊNCIA (%)

1 184 116 36.96
2 348 64 81.61
3 584 52 91.10
4 344 60 82.56
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Tabela 7 – Evolução da concentração de material graxo – membrana

de microfiltração – Éster de celulose

DIAS DE
OPERAÇÃO

CONC. ENT.
(mg /L)

CONC. SAI.
(mg /L)

EFICIÊNCIA (%)

1 892 80 91.03
2 1080 44 95.93

Tabela 8 – Evolução da concentração de sulfetos – membrana de

ultrafiltração – Acetato de celulose

DIAS DE
OPERAÇÃO

CONC. ENT.
(mg /L)

CONC. SAI.
(mg /L)

EFICIÊNCIA (%)

1 18.43 6.14 66.68
2 12.29 1.54 87.47
3 23.04 15.36 33.33
4 18.43 12.29 33.32
5 15.36 3.07 80.01
6 18.43 10.75 41.67
7 38.02 28.80 24.25
8 45.70 34.94 23.54
9 51.84 36.48 29.63

10 51.84 44.16 14.81
11 45.70 33.41 26.89
12 50.30 31.87 36.64
13 25.22 16.00 36.56
14 37.50 23.68 36.85
15 43.65 17.54 59.82
16 71.30 39.04 45.25
17 59.01 23.68 59.87
18 60.54 26.75 55.81
19 54.40 29.82 45.18

Tabela 9 – Evolução da concentração de sulfetos – membrana de

ultrafiltração – Polissulfona

DIAS DE
OPERAÇÃO

CONC. ENT.
(mg /L)

CONC. SAI.
(mg /L)

EFICIÊNCIA (%)

1 54.40 39.04 28.24
2 45.18 32.90 27.18
3 55.94 40.58 27.46
4 92.80 55.94 39.72
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5 97.41 54.40 44.15
6 52.86 32.90 37.76
7 36.00 22.40 37.78
8 40.00 22.40 44.00
9 62.40 36.00 42.31

10 41.60 24.00 42.31
11 28.80 17.60 38.89
12 75.20 30.40 59.57
13 96.00 33.60 65.00

Tabela 10 – Evolução da concentração de sulfetos – membrana de

microfiltração – Éster de celulose

DIAS DE
OPERAÇÃO

CONC. ENT.
(mg /L)

CONC. SAI.
(mg /L)

EFICIÊNCIA (%)

1 48.00 28.80 40.00
2 43.2 33.6 22.22
3 65.6 35.2 46.34
4 56.0 32.0 42.86
5 46.4 16.0 65.52
6 81.6 28.8 64.71
7 68.8 27.2 60.47
8 52.8 36.8 30.30
9 59.2 36.8 37.84

Tabela 11 – Evolução da turbidez – membrana de ultrafiltração –

Acetato de celulose

DIAS DE
OPERAÇÃO

CONC. ENT.
(NTU)

CONC. SAI.
(NTU)

EFICIÊNCIA (%)

1 55 35 36.4
2 70 46 34.3
3 140 19 86.4
4 130 17 86.9
5 180 8.2 95.4
6 250 70 72.0
7 190 80 57.9
8 250 10 96.0
9 130 7.2 94.5

10 105 8 92.4
11 170 110 35.3
12 500 125 75.0
13 150 9 94.0
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14 125 24 80.8
15 77 27 64.9
16 88 11 87.5
17 86 12 86.0
18 330 17 94.8
19 180 11 93.9
20 110 23 79.1
21 120 15 87.5
22 110 37 66.4
23 110 14 87.3
24 95 14 85.3
25 96 17 82.3
26 90 20 77.8
27 120 25 79.2
28 100 60 40.0
29 99 70 29.3
30 89 39 56.2
31 92 50 45.7

Tabela 12 – Evolução da turbidez – membrana de ultrafiltração –

Polissulfona

DIAS DE
OPERAÇÃO

CONC. ENT.
(NTU)

CONC. SAI.
(NTU)

EFICIÊNCIA (%)

1 125 3.5 97.2
2 125 8.5 93.2
3 91 25 72.5
4 99 45 54.5
5 110 34 69.1
6 150 25 42.7
7 140 23 83.6
8 160 78 51.3
9 115 36 68.7

10 140 17 87.9
11 75 20 73.3
12 83 17 79.5
13 65 11 83.1
14 180 82 54.4
15 82 18 78
16 90 20 77.8
17 56 26 53.6
18 90 20 77.8
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19 75 6.5 91.3
20 55 10 81.8
21 67 14 79.1
22 54 7 87
23 90 6.5 92.8
24 150 17 88.7
25 300 9.2 96.9
26 300 7.7 97.4
27 300 7.4 97.5
28 286 10.2 96.4
29 196 9 95.4
30 300 5 98.3
31 208 6 97.2
32 300 7.1 97.6
33 128 7.6 94.1
34 152 5.9 96.1
35 147 6 95.9
36 118 6.7 94.3
37 192 7.1 96.3
38 97.2 11.9 87.8
39 300 6.1 98
40 172 6.8 96
41 300 3.5 98.8

Tabela 13 – Evolução da turbidez – membrana de microfiltração – Éster

de celulose

DIAS DE
OPERAÇÃO

CONC. ENT.
(NTU)

CONC. SAI.
(NTU)

EFICIÊNCIA (%)

1 228 7.8 96.6
2 300 12.5 95.8
3 400 23.8 94.1
4 420 25.1 94.0
5 500 26.4 94.7
6 210 30.6 85.4
7 500 34.3 93.1
8 344 36 89.5
9 345 19 94.5

10 200 25 87.5
11 120 26.5 77.9
12 400 32 92.0
13 800 25 96.9
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14 800 23.9 97.0
15 800 14 98.3
16 800 18.2 97.7
17 800 13.4 98.3
18 500 10.1 98.0
19 480 11.6 97.6
20 800 6.5 99.2
21 400 10.5 97.4
22 600 6.1 99.0
23 800 6.8 99.2
24 300 5.3 98.2
25 480 13 97.3
26 640 28 95.6

Tabela 14 – Evolução do material volátil em suspensão – membrana de

ultrafiltração – Acetato de celulose

DIAS DE
OPERAÇÃO

CONC. ENT.
(mg /L)

CONC. SAI.
(mg /L)

EFICIÊNCIA (%)

1 80 40 50.00
2 760 0 100.00
3 120 0 100.00
4 80 0 100.00
5 80 40 50.00
6 160 40 75.00
7 680 80 88.24
8 1164 132 88.66
9 1012 44 95.65

10 368 28 92.39
11 188 48 74.47
12 828 60 92.75
13 860 44 94.88
14 440 80 81.82
15 316 72 77.22
16 1560 28 98.21
17 652 28 95.71
18 296 56 81.08
19 356 48 86.52
20 292 44 84.93
21 148 88 40.54
22 156 52 66.67
23 308 80 74.03
24 548 44 91.97



Apêndice 97

25 932 28 97.00
26 784 52 93.37
27 776 80 89.69
28 516 56 89.15
29 228 100 56.14
30 808 148 81.68
31 740 160 78.38
32 228 48 78.95
33 204 20 90.20
34 520 56 89.23
35 824 60 92.72
36 688 72 89.53
37 656 84 87.20
38 1424 92 93.54
39 372 116 68.82
40 260 44 83.08
41 164 48 70.73
42 304 20 93.42
43 356 96 73.03
44 600 60 90.00
45 236 116 50.85
46 276 176 36.23
47 584 264 54.79
48 612 252 58.82

Tabela 15 – Evolução do material volátil em suspensão – membrana de

ultrafiltração – Polissulfona

DIAS DE
OPERAÇÃO

CONC. ENT.
(mg /L)

CONC. SAI.
(mg /L)

EFICIÊNCIA (%)

1 288 96 66.67
2 276 104 62.32
3 264 72 72.73
4 304 24 92.11
5 272 84 69.12
6 284 68 76.06
7 532 96 81.95
8 684 80 88.30
9 192 64 66.67

10 268 44 83.58
11 340 68 80.00
12 148 12 91.89
13 280 32 88.57
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14 232 16 93.10
15 388 28 92.78
16 276 32 88.41
17 1400 72 94.86
18 968 32 96.69
19 964 24 97.51
20 956 24 97.49
21 296 48 83.78
22 1184 36 96.96

Tabela 16 – Evolução do material volátil em suspensão – membrana de

microfiltração – Éster de celulose

DIAS DE
OPERAÇÃO

CONC. ENT.
(mg /L)

CONC. SAI.
(mg /L)

EFICIÊNCIA (%)

1 1556 40 97.43
2 1188 68 94.28
3 1412 80 94.33
4 700 68 90.29
5 1816 32 98.24
6 1360 52 96.18
7 1916 68 96.45
8 1096 44 95.99
9 1076 48 95.54

10 924 40 95.67
11 336 24 92.86


