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RESUMO 

 

Diversas técnicas vêm sendo estudadas para o tratamento da água produzida – efluente gerado 

na produção de petróleo, no intuito de condicioná-lo para a reinjeção na formação petrolífera, 

visando ao aumento da produção na área ou para o reuso ou disposição final adequados. Para 

estes fins, existem vários processos de tratamento, entre eles a filtração, na qual normalmente 

forma-se uma camada de partículas sólidas no corpo poroso do elemento filtrante, a taxa de 

filtração sofre uma redução gradual ao longo do processo. Este trabalho teve como objetivo 

estudar a influência do ultrassom sobre a filtração utilizando filtro de plástico sinterizado, 

regenerável para a remoção de materiais particulados indesejáveis, e resistente do ponto de 

vista mecânico e químico, aplicado ao tratamento de água produzida, de modo a aumentar a 

capacidade de filtração e diminuir o tempo de operação do mesmo, com área total de filtração 

de 3,5x10
-3

 m
2
 e devidamente testado em experimentos realizados com água produzida 

sintética e água produzida real obtida do campo produtor de Carmópolis - Sergipe- Brasil. Os 

resultados obtidos demonstraram que o uso do sistema de filtração é viável para o tratamento 

da água produzida, visando ao seu enquadramento nos padrões de reinjeção em poços de 

petróleo, uma vez que as eficiências de remoção de sólidos suspensos totais (SST) e óleos e 

graxas (TOG) foram elevadas, alcançando valores da ordem de 90%. Concluiu-se que as 

técnicas de filtração convencional e sob ultrassom, bem como as estratégias de limpeza do 

meio filtrante estudada foram bastante promissoras e devem ser melhor estudadas com o 

objetivo de se desenvolver futuramente uma tecnologia em escala industrial. 

 

Palavras- chaves: Água produzida, ultrassom, plástico sinterizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Several Techniques have been studied for the treatment of produced water – wastewater 

generated in the production of oil, in order to condition it for re-injection in oil-bearing 

formation, looking for the increase of production in the area or for reuse or proper final 

disposal. For these pruporses there are several treatment processes, including filtration, wich 

usually create a layer of solid particles in the medium porous of filter element. Filter rate 

declines gradually trhought the process. The objective of this work was to study the 

ultrasound influence on filtration using sintered plastic filter, regenerated to remove 

undesirable particulates material, and resistent from a mechanical and chemical standpoint, 

applied to the treatment of produced water in order to increase filtration capacity and decrease 

the time for its operation, with filter medium in a total area of the 3,5 x10
-
³ m² and properly 

tested in experiments with synthetic produced water and natural produced water obtained 

from the producing field of Carmópolis –Sergipe – Brazil. The results showed that use of the 

filtration system is viable for the treatment of produced water, in order to fit in re-injection 

standarts in oil reservoirs, since the removal efficiencies of total suspended solids (TSS) and 

oil and grease (TOG) were high, reaching values around 90%.   It was concluded that 

techniques under conventional and ultrasound filtration, as well as strategies for filter media 

cleaning studied were very promising and should be better studied with the aim of developing 

a future technology on an industrial scale. 

 

Keywords: Produced water, ultrasound, sintered plastic. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

O mundo contemporâneo é fortemente dependente do petróleo e de seus derivados. Os 

resíduos que são produzidos na exploração e produção desse produto são causa de grande 

preocupação, porém, até pouco tempo atrás, recebia pouca atenção (MENDONÇA et al 

2004). As águas residuais dos campos petrolíferos, que são produzidas em várias fases do 

processamento primário, recuperação e transporte, representam um grande problema 

ambiental e de processamento para a indústria do petróleo (YANG & WANG, 2002). A 

quantidade de água produzida associada com óleo varia muito, alcançando valores típicos da 

ordem de 50% em volume, podendo chegar até mesmo próximo de 100%, ao fim da vida 

econômica dos poços. O tratamento desse efluente tem por finalidade recuperar parte do óleo 

em emulsão nele presente e condicioná-lo para reinjeção ou descarte (THOMAS, 2004). 

Devido às características da água produzida, incluindo teor de óleo bruto, sólidos suspensos 

totais (SST) e altas concentrações de sais, a mesma é uma fonte significativa de poluição das 

águas superficiais e pode resultar na salinização do solo local (YANG & WANG, 2002; DIAZ 

et al, 2005).  

Efluentes oleosos oriundos da produção de petróleo são tratados principalmente 

usando-se o sistema tradicional de separação óleo/água (SAO) para minimizar os níveis de 

óleo e permitir a recuperação deste e o tratamento do efluente. O descarte da água só pode ser 

feito dentro de determinadas especificações, regulamentadas por órgãos de controle ambiental 

que limitam a quantidade de poluente (teor de óleo e graxas, H2S etc.) nos efluentes aquosos 

(THOMAS, 2004). O tratamento convencional inclui separação gravitacional, flotação por ar 

dissolvido, desemulsificação, coagulação-floculação, tratamento biológico, entre outros. No 

entanto, estes processos de tratamento podem não atender às normas de descarte de efluentes. 

Isso abriu espaço para as membranas de microfiltração serem usadas cada vez mais como 

substitutas de alguns processos.  

Um dos principais fatores contra a aplicação da membrana de microfiltração, no 

entanto, é o rápido declínio do fluxo devido à colmatação do meio filtrante. Esta 

contaminação é caracterizada, em geral, como uma redução do fluxo de permeado através da 

membrana, como resultado do aumento da resistência ao fluxo devido ao bloqueio dos poros, 
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à polarização por concentração e à formação de torta (BAI & LEOW, 2002; WIESNER et al, 

1992). O efeito de cada um desses mecanismos sobre o declínio do fluxo depende de fatores 

tais como: tamanho dos poros da membrana, concentração e distribuição de tamanho das 

partículas, material da membrana, condições de funcionamento etc. (BAI & LEOW, 2002). 

Além do efeito imediato da contaminação causar uma redução no fluxo de permeado, o efeito 

a longo prazo pode levar à redução da vida útil da membrana (LIM & BAI, 2003).  

Quando há a redução na taxa de filtração, é necessário realizar a limpeza do meio 

filtrante, a fim de restaurar a capacidade de filtração dos equipamentos. Alguns filtros não 

podem ser regenerados. Neste caso, o meio filtrante deve ser substituído (ROCHA, 2009). 

Um processo largamente utilizado para a limpeza dos filtros é a retrolavagem, que consiste 

em reverter à direção do fluxo do permeado. Isto é possível por meio da aplicação de pressão, 

forçando o líquido a passar na direção oposta do filtrado, removendo a camada de gel na 

superfície da membrana (PELEGRIN, 2004). 

Pesquisadores criaram várias estratégias para reduzir a incrustação da membrana e 

para melhorar eficiência de limpeza da membrana para a recuperação do fluxo. Às vezes, a 

combinação das várias estratégias pode ser empregada no mesmo processo 

(CHIEMCHAISRI, 1992; JACANGELO & BUCKLEY, 1996). Para evitar incrustação em 

filtração por membranas, desinfetante (CHARACKLIS, 1990; FLEMMING et al, 1992) ou 

outros produtos químicos de limpeza (AMJAD et al, 1993) têm sido utilizados, juntamente 

com métodos físicos, tais como limpeza com fluxo de ar e lavagem reversa com líquido, a fim 

de recuperar o fluxo inicial da membrana (LIM & BAI, 2003). 

As técnicas evoluíram no que diz respeito aos mecanismos e também a utensílios que 

podem ser acrescentados ao processo. Um dos acessórios com recente aplicação é a utilização 

de ultrassom para a limpeza do meio filtrante, bem como para limitar o tamanho da torta 

durante a filtração. Svetlana et al. (2010) estudou o efeito do ultrassom combinado com 

NaOH e uma mistura de detergentes comerciais para a limpeza de uma membrana de 

cerâmica com porosidade de 200 nm contaminada com proteínas, com frequência de 35kHz e 

sem aplicar a pressão transmembranar, obtendo uma eficiência de 96,3%, entre outros estudos 

já realizados. 

O presente trabalho trata do estudo da aplicação de ultrassom para regeneração de um 

filtro de plástico sinterizado, fabricado a partir do processo de sinterização, ou seja, a 

microfusão incipiente dos grãos de um material originalmente em pó, formando um corpo 

rígido e poroso (FILTROS METALSINTER, 2010). 
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Dentro desse contexto, o estudo proposto teve como objetivo desenvolver um sistema 

de filtração utilizando um filtro regenerável à base de plástico sinterizado para aplicação no 

tratamento da água produzida na exploração de petróleo, de modo a aumentar a capacidade de 

filtração e diminuir o tempo de operação do mesmo. 

 

De modo mais específico, o estudo teve também como objetivos: 

 

a) Construir um sistema de filtração para o desenvolvimento dos experimentos em 

escala de bancada; 

b) Caracterizar o meio poroso quanto à sua resistência; 

c) Utilizar as modalidades de filtração convencional e ultrassônica; 

d) Estudar a regeneração do meio filtrante utilizando diferentes mecanismos; 

e) Investigar a influência da sonicação sobre a eficiência da filtração e sua capacidade 

regenerativa em relação aos sistemas convencionais; 

f) Otimizar as condições operacionais em relação ao tempo de filtração, qualidade do 

filtrado, entre outros; 

g) Apresentar um sistema de filtração viável para o tratamento da água produzida, 

visando ao seu enquadramento nos padrões de reinjeção em poços de petróleo. 
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CAPÍTULO 2 

 

REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 ÁGUA PRODUZIDA 

 

 

Nas atividades de exploração e produção de óleo e gás são gerados resíduos e 

efluentes, dentre os quais se destaca a água produzida que ocorre junto com o petróleo e gás e 

é oriunda da própria água presente na formação geológica do reservatório de petróleo ou da 

água de injeção - aquela injetada no reservatório para aumento da produção (RAY & 

ENGELHARDT, 1992 apud GABARDO, 2007). A água de formação, tendo estado em 

contato com a formação geológica por milhões de anos, contém em sua composição uma 

variedade de sais inorgânicos e componentes orgânicos. O material orgânico está presente nas 

águas produzidas tanto na forma dispersa como na dissolvida (VIEIRA et al., 2003, apud 

ROCHA, 2009). Contém entre 50-100 ppm de óleo e graxas e 50-350 ppm de sólidos 

suspensos (MUELLER et al., 1997). 

Geralmente, os campos de petróleo no início da produção geram pequenas quantidades 

de água, mas seu teor na mistura aumenta com o decorrer do tempo, atingindo valores tão 

altos quanto 90% ou mais, quando o campo se encontra no seu estágio final de produção 

econômica (RAY & ENGELHARDT, 1992 apud GABARDO, 2007). A água produzida é o 

efluente de maior volume gerado nas explorações de petróleo e gás. Por exemplo, em média, 

cerca de nove barris de água produzida são gerados para cada barril de petróleo extraído nos 

EUA (SINGH, 2010). 

 

 

2.1.1 Composição da água produzida 

 

 

Singh (2010), diz que a água produzida normalmente contém uma mistura de 

hidrocarbonetos dissolvidos e sólidos em suspensão, areia e lama, além de produtos químicos 
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que foram injetados para exploração e produção, conforme a Tabela 2.1. Os sólidos totais 

dissolvidos (SDT) podem ser tão altos quanto 170.000 mg/L.  

Segundo Jonhsen et al. (2004) apud Gabardo (2007), a composição da água produzida 

pode apresentar variações dependendo da formação geológica e do tempo de produção do 

poço, porém, em geral, estão presentes em sua composição sais dissolvidos, incluindo sulfetos 

e sais de amônio, hidrocarbonetos dissolvidos e dispersos, compostos orgânicos (HPAs, 

(hidrocarbonetos policíclicos aromáticos), fenóis e ácidos carboxílicos, que contribuem para 

cerca de 90% do teor de carbono orgânico total, BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e 

xileno), metais pesados, aditivos químicos tais como surfactantes, floculantes e inibidores de 

corrosão, sólidos em suspensão e traços de radionuclídeos (rádio-226 e rádio-228), além de, 

algumas vezes apresentar salinidade superior à salinidade da água do mar. 

Dentre os metais a composição varia, podendo ser encontrados cádmio, cobre, níquel, 

chumbo, zinco e mais frequentemente bário e ferro. Alguns podem estar 1000 vezes acima 

das concentrações encontradas em água do mar não contaminada (SWAN et al., 2004 apud 

GABARDO, 2007). 

A água produzida apresenta toxicidade variável. Estudos de avaliação da toxicidade 

aguda e crônica têm evidenciado que os hidrocarbonetos aromáticos e os fenóis alquilados são 

os compostos que mais influenciam sua toxicidade (OGP, 2005).  

 

Tabela 2.  1 - Componentes da água produzida 

Compostos Orgânicos Compostos Inorgânicos Produtos Químicos 

Alifáticos, Aromáticos, 

Compostos polar, ex: ácidos 

graxos, óleo, graxas, benzeno, 

fenol, ácidos naftênicos. 

Na
+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, Cl

-
, SO4

2-
, 

CO3
2-

, silicatos, boratos, selênio, 

metais pesados, sulfetos, H2S, 

NH3. 

Emulsificantes para melhorar a 

separação óleo/água, 

surfatantes, inibidores de 

corrosão. 
Fonte: Adaptada de SINGH (2010). 

 

 O óleo presente em solução aquosa pode apresentar- se sob quatro formas: livre, 

disperso, emulsificado e solubilizado. O óleo livre representa as dispersões grosseiras (gotas 

com diâmetro superior a 150 µm, sendo facilmente removido por processos convencionais de 

separação gravitacional. O óleo disperso (diâmetro de gotas entre 50 e 150 µm) também pode 

ser removido por processos gravitacionais, contudo a eficiência de separação dependerá da 

distribuição das gotas e da presença ou não de agente estabilizantes. No caso de óleo 

emulsificado (diâmetro de gotas abaixo de 50 µm) é necessária a utilização de processos mais 

sofisticados, tais como centrifugação ou flotação, associados ao emprego de produtos 

químicos. Finalmente, o óleo pode estar solubilizado na água, sendo extremamente difícil a 



25 

 

 

 

sua remoção, requerendo o uso de processos químicos especiais, tais como extração com 

solventes e/ou emprego do tratamento biológico (OLIVEIRA, 1995). 

 Uma emulsão é definida como uma mistura de dois líquidos imiscíveis ou 

parcialmente miscíveis, na qual uma das fases encontra- se dispersa na outra sob a forma de 

gotas de tamanho microscópico ou coloidal (SHAW, 1975). 

 Todos esses fatores precisam ser considerados quando se almeja um destino da água 

produzida, assim como para avaliar os possíveis impactos ao meio ambiente. 

 

 

2.1.2 Legislação ambiental 

 

 

O impacto ambiental provocado pelo descarte da água produzida é geralmente 

avaliado pela toxicidade dos constituintes e pela quantidade de compostos orgânicos e 

inorgânicos presentes. Na indústria de petróleo, várias atividades podem agredir o meio 

ambiente, entretanto, devido à composição e volume envolvidos, o poluente mais relevante é 

a água produzida (OLIVEIRA e OLIVEIRA, 2000). 

De uma forma geral, as empresas têm procurado melhorar seus sistemas de tratamento 

de efluentes, buscando a aplicação de novas tecnologias, mais econômicas e eficientes, que 

possibilitem o enquadramento dos efluentes às exigências legais. Devido ao crescente 

aumento da poluição ambiental, fruto da atividade industrial, os órgãos de controle ambiental 

têm revisado as leis vigentes e cobrado limites mais rigorosos para o descarte de efluentes. A 

poluição por óleos representa um percentual elevado nos problemas gerados por 

contaminantes orgânicos, uma vez que os combustíveis fósseis, como o petróleo e seus 

subprodutos, são fontes de matéria-prima e geração de energia da maioria dos processos 

industriais da atualidade. A presença de óleo resulta em prejuízos na aeração e iluminação de 

cursos d água, devido à formação de um filme insolúvel na superfície, produzindo efeitos 

nocivos sobre a vida aquática, causando a morte de animais e plantas, comprometendo 

diversos ecossistemas. As concentrações de óleos variam significativamente, dependendo da 

fonte. O cisalhamento causado por bombas, válvulas e outros equipamentos provocam a 

mistura das fases e a formação de emulsões estáveis (THOMAS et al, 2004).  

É evidente a produção cada vez maior de água em campos de petróleo maduros, por 

exemplo, campos de Carmópolis em Sergipe. O tratamento ou descontaminação dessa água 
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tem motivado diversas pesquisas em busca de métodos cada vez mais eficientes e compactos 

que demandem menores áreas de instalação e custos. A preocupação ambiental levou 

empresas petrolíferas a implantarem projetos para injeção da água produzida em poços de 

petróleo. Para alcançar esse objetivo, a busca por métodos de tratamentos mais eficientes tem 

crescido, pois as exigências de qualidade da água de injeção são bem mais rigorosas que a de 

descarte, para teores de sólidos e óleo. Ademais, com esta utilização da água produzida, 

pretende- se reduzir ou eliminar a captação de água potável para injeção em poços de 

petróleo, além de evitar a contaminação de corpos aquáticos receptores (GOMES, 2009).  

A água produzida, depois de separada do petróleo e tratada, tem como destino 

principal o descarte em corpos hídricos receptores. Para Thomas (2001), a descarga contínua 

de água produzida não causa danos sensíveis aos emissários submarinos, desde que o sistema 

de descarte seja projetado e construído para proporcionar uma grande diluição do efluente. Os 

mecanismos naturais reinantes no mar, como a diluição, evaporação, foto e auto-oxidação, 

degradam o petróleo, enquanto que os componentes solúveis do óleo são destruídos pelas 

bactérias presentes na água do mar. 

Apesar do descarte de água produzida já existir a tempos, apenas recentemente foram 

elaboradas leis mais específicas e os estudos sobre os impactos ambientais oriundos desta 

atividade foram intensificados. A forma, a combinação e a quantidade dos elementos 

envolvidos, bem como as características do local de descarte, devem ser consideradas 

(SCHUHLI, 2007;ROCHA, 2009) 

Para Gabardo (2007), o descarte de água produzida geralmente se divide em duas 

situações: reinjeção ou descarte oceânico. Em visto disso, Garcia (1985) apud Santos et al. 

(2007), afirma que a sua injeção é uma opção eficaz para disposição da água produzida, uma 

vez que aumentaria o fator de recuperação de óleo dos reservatórios e reduziria possíveis 

impactos ambientais à biota marinha e corpos receptores. Porém, se realizada sem tratamento, 

alguns inconvenientes podem ser observados como a contaminação e/ou incompatibilidade 

entre a água que está sendo injetada e a água do aquífero, provocando a precipitação de 

formação de sais e comprometendo a injetividade. A utilização de outra água, adequada ao 

reservatório, poderia ser vantajosa economicamente, mas ainda persistiria o problema do 

descarte do efluente gerado. 

Outras opções para a água produzida em campos terrestres incluem reuso e reciclo da 

água, onde pode ser utilizada para irrigação de plantações, dessedentação de animais 

domésticos e silvestres, cultivo de peixes, cultivo hidropônico de animais, represamento de 
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águas, entre outros. A viabilidade do reuso da água produzida, entretanto, depende da retirada 

dos seus contaminantes sendo os limites máximos de contaminantes na água para reuso 

estipulados por instrumentos legais específicos, variando de acordo com a finalidade do reuso 

(VEIL et al. 2004 apud GABARDO, 2007). 

Considerando-se que cerca de 80% do petróleo nacional são produzidos através de 

plataformas marítimas localizadas ao longo da costa brasileira, a Resolução CONAMA n° 

393/2007 dispõe sobre o descarte contínuo de água de processo ou de produção em 

plataformas marítimas de petróleo e gás natural, determinando limites e procedimentos para 

descarte nas mesmas. Esta, no caso de descarte, estabelece a média aritmética simples mensal 

do teor de óleos e graxas de até 29 mg/L, com valor máximo diário de 42 mg/L. O não 

atendimento às exigências ambientais é suficiente para interromper a produção de uma 

plataforma de petróleo. Para injeção em poços de petróleo, a água deverá ter, no máximo, 5 

mg/L de óleos expressos como TOG (Petrobras, 2009).  

 

 

2.1.3 Tratamento da água produzida 

 

 

É evidente a necessidade de tratar a água produzida, para atender aos requisitos de 

disposição do efluente, quer sejam estes legais ou operacionais. Os primeiros são impostos 

pela legislação específica que protege o ambiente, enquanto que os outros requisitos são 

definidos pelas características da formação rochosa onde se pretende reinjetar a água 

(GOMES, 2009), a exemplo da dureza, que é removida para reduzir o risco de precipitação de 

sais pouco solúveis (por exemplo, sulfato de bário e estrôncio) que resultam no 

subdimensionamento de tubos de produção e/ou no entupimento dos poros da formação 

geológica (SINGH, 2010). 

Vários processos de tratamento que podem tornar a água produzida como água de 

reuso são discutidos na literatura (GOMES, 2009). A escolha do método adequado é função 

das características do efluente: tamanho das gotas de óleo dispersas, teor de sólidos suspensos 

e concentração de óleo (SINGH, 2010). 

 Efluentes oleosos oriundos da produção de petróleo são tratados principalmente 

usando-se o sistema tradicional de separação óleo/água (OWS) para minimizar os níveis de 

óleo e permitir a recuperação deste e o tratamento do efluente. O equipamento que é usado 
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geralmente para este tipo de tratamento é o separador água-óleo da American Petroleum 

Institute (API). Existem outros tipos de separadores gravitacionais que são uma melhoria do 

separador API, tais como o interceptor de placas paralelas (op cit). 

 

a) Tratamentos convencionais 

 

O tratamento convencional inclui: separação por gravidade, flotação por ar dissolvido, 

desemulsificação, coagulação e floculação (SINGH, 2010).  

Os hidrociclones e a flotação são os processos de separação óleo/água mais utilizados 

pela indústria do petróleo. A flotação procura recuperar o resíduo de óleo através de separação 

gravitacional, enquanto que os hidrociclones aceleram esse processo através da força 

centrífuga (THOMAS, 2004). 

Os separadores gravimétricos são frequentemente utilizados para separação do óleo 

livre e disperso da água, mas, à medida que o tamanho das gotas diminui, esta técnica de 

separação se torna muito ineficiente. Normalmente, para remoção do óleo emulsificado, é 

utilizada a técnica da flotação auxiliada pela quebra da emulsão com adição de coagulantes 

e/ou polímeros floculantes (ELLIS & FISCHER, 1973). 

Na floculação, os agentes floculantes usados no tratamento de efluentes são sais de 

cátions polivalentes ou macromoléculas que possuem diversos grupos carregados ou não, 

classificados como catiônicos aniônicos e não iônicos, dependendo da carga residual do 

polímero em solução (CÔRTES, 2009). Segundo Rosa (2003), entre as vantagens de se usar 

os polímeros floculantes em vez de eletrólitos inorgânicos, está o fato dos polímeros 

produzirem flocos maiores e mais resistentes, um volume menor de lodo e são geralmente 

efetivos sob uma ampla faixa de valores de pH. 

No entanto, estes processos de tratamento por si só não pode atender às normas de 

descarga de resíduos de petróleo. Mais recentemente, processos de separação por membranas 

de microfiltração (MF), ultrafiltração (UF), nanofiltração (NF) e osmose reversa (RO) têm 

sido investigados para o tratamento da água produzida (SINGH, 2010).  

Mueller et al. (1997) utilizaram a microfiltração em fluxo cruzado no tratamento de 

um efluente oleoso com concentrações variando entre 250 ppm e 1000 ppm, em um tempo de 

2 horas. Foram feitos testes com 3 membranas diferentes: duas membranas cerâmicas (uma 

com tamanho de poro de 0,8 μm e outra com 0,2 μm) e uma membrana de poliacrilonitrila de 
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superfície alterada (com tamanho de poro de 0,1 μm). Os resultados de remoção de óleo 

chegaram a 99,9% de eficiência.  

Outro tipo de membrana de microfiltração foi utilizado por Gorouhi et al. (2006), 

utilizando uma membrana hidrofóbica com tamanho de poro de 0,2 μm. Eles investigaram os 

efeitos gerados por fatores que poderiam influenciar na separação água/óleo, a exemplo da 

temperatura. Foi observado que o aumento da temperatura aumenta o fluxo e o teor de água 

no permeado. Uma vez que o permeado é principalmente gás/ óleo, sua viscosidade diminui 

com o aumento da temperatura, e como resultado a permeação através da membrana torna- se 

mais fácil, melhorando o fluxo. Esse fenômeno pode ser atribuído à solubilidade da água em 

hidrocarbonetos, forças hidrofóbico-hidrofílicas na emulsão e a interação entre a membrana e 

a emulsão. 

De acordo com Singh (2010), em 1995, a API emitiu recomendações denominando a 

separação por membranas como melhor tecnologia disponível (MTD) para o tratamento da 

água produzida. Os poluentes na água produzida podem ser reduzidos a níveis não 

detectáveis, utilizando combinações de tecnologias diferentes detalhados na Tabela 2.2. 

 

Tabela 2.  2 - Tecnologias de tratamento de água produzida recomendadas pela API (continuação) 

Tecnologia/ tratamento Processo/sistema Características do tratamento 

Tratamento biológico 

Sistema aeróbico de 

remoção da carga 

suspensa ou coloidal 

Tratar hidrocarbonetos e compostos 

orgânicos biodegradáveis, H2S, alguns 

metais e, em certas condições, NH3; requer 

pouca energia. 

Oxidação Química 

Oxidação de ozônio 

e/ou peróxido de 

hidrogênio 

Remover H2S e partículas;  orgânicos 

neutros, voláteis e não-voláteis; requer 

pouca energia se processo com peróxido 

for utilizado. 

Ar Dissolvido 

Fluxo de ar em 

contracorrente com a 

água 

Remover 95% de VOCs (compostos 

orgânicos voláteis), bem como benzeno, 

tolueno, nafteno e fenóis; H2S e NH3 

podem ser removidos com ajuste de pH; a 

temperatura mais elevada aumenta a 

remoção de semi-VOCs; pequeno e baixo 

peso; requisitos pouca energia. 

Adsorção carbônica 

Meio filtrante de 

carvão ativado 

granular 

Remover hidrocarbonetos, compostos 

ácidos, básicos e neutros; muito eficiente 

na remoção. 

Luz ultravioleta 
Irradiação de luz 

ultravioleta 

Eliminar compostos orgânicos dissolvidos, 

ambos voláteis e não voláteis; não gera 

resíduos. 

Separação por membranas 
Osmose reversa e/ou 

nanofiltração 

Remover sais dissolvidos e compostos 

orgânicos; poros pequenos; taxa alta; exige 

o pré-tratamento para evitar incrustação de 

partículas, colóides e compostos insolúveis. 
Fonte: SINGH (2010). 
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2.2 PARTICULAS SÓLIDAS 

 

 

De acordo com Coulson e Richardson (2002), uma vez que a composição, temperatura 

e pressão de um fluido sejam especificadas, suas propriedades físicas, como densidade, 

viscosidade, condutividade térmica e difusividade molecular, são definidas. Considerando 

sistemas contendo partículas sólidas, sendo o sistema mais complicado, devido aos complexos 

arranjos geométricos, e à dificuldade de definir completamente o estado físico do material.  

As três características mais importantes de uma partícula individual são: composição, 

tamanho e forma. A composição envolve propriedades como densidade e condutividade, 

desde que a partícula seja completamente uniforme. Em muitos casos, no entanto, a partícula 

é porosa e pode ser composta de uma matriz contínua, em que pequenas partículas de um 

segundo material são distribuídas. O tamanho das partículas é importante na medida em que 

isso afeta propriedades como a superfície por unidade de volume e a velocidade com que uma 

partícula vai se comportar em um fluido. As formas das partículas podem ser regulares, tais 

como esférica ou cúbica, ou irregulares, como, por exemplo, um pedaço de vidro quebrado. 

Formas regulares podem ser definidas através de equações matemáticas. Formas irregulares 

são normalmente tratadas em termos de algumas características específicas de uma partícula 

de forma regular (COULSON & RICHARDSON, 2002).  

Em alguns casos, a interação entre as partículas e o fluido circundante é de pouca 

importância, embora, outras vezes, isso possa ter um efeito dominante sobre o comportamento 

do sistema. Assim, em filtração ou no fluxo de fluidos através de leitos de partículas 

granulares, a caracterização da massa porosa como um todo é a principal característica e a 

resistência ao fluxo é dominada pelo tamanho e forma do espaço livre entre as partículas. Em 

tais situações, as partículas estão em contato físico com as partículas vizinhas e há pouco 

movimento relativo entre as partículas (op cit). 
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2.2.1 Características das partículas 

 

 

 Segundo Coulson & Richardson (2002), a forma mais simples de uma partícula é a 

esférica, em que, devido à sua simetria, que em relação à orientação não deve ser considerada, 

uma vez que a partícula se comporta da mesma maneira em um fluido, independentemente da 

sua orientação. Nenhuma outra partícula tem esta característica. Frequentemente, o tamanho 

de uma partícula de forma irregular é definido em termos do tamanho de uma esfera 

equivalente, embora a partícula seja representada por uma esfera de tamanho diferente de 

acordo com a propriedade escolhida. 

Várias definições dependem da medição de uma partícula em uma orientação 

particular. Assim, o diâmetro estatístico de Feret é a distância média de duas linhas paralelas 

que são tangentes à partícula em uma direção fixa, independentemente da orientação de cada 

partícula. Isto é mostrado na Figura 2.1.  

 

Figura 2. 1 - Diâmetro de Feret 

Fonte: COULSON & RICHARDSON.(2002). 

 

A medida da forma da partícula, que é freqüentemente utilizada é a esfericidade, ψ, 

definida como: 

 

        (1) 

 

Outras propriedades das partículas que podem ser de grande importância é saber se o 

material é cristalino ou amorfo, se é poroso, e as propriedades de sua superfície, incluindo a 

rugosidade e presença de filmes adsorvidos (COULSON & RICHARDSON, 2002). 
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2.2.2 Separação de partículas sólidas em fluidos 

 

 

Com base em Coulson & Richardson (2002), os sólidos são removidos dos líquidos, a 

fim de purificar o líquido, embora, em alguns casos, e especialmente com líquidos, é o 

material sólido que é o produto. Os processos a seguir integram a categoria na qual os sólidos 

são removidos do líquido: 

a) sedimentação: o sólido suspenso num líquido é deixado em repouso  ou adicionado 

continuamente em uma unidade de sedimentação contínua. A fase mais densa, por 

ação da gravidade, deposita-se no fundo do recipiente, sendo assim removida. 

b) separação centrífuga: a força centrífuga relativa gerada pela rotação do sistema é 

usada para sedimentar sólidos de suspensões líquidas, ou líquidos imiscíveis de 

diferentes densidades, separando-os. 

c) filtração: os sólidos são recolhidos em um meio, tal como um material poroso ou 

uma camada de partículas finas, através do qual o líquido é bombeado. 

 

 

2.3 TEORIA DA FILTRAÇÃO 

 

 

A separação de sólidos de uma suspensão em um líquido através de um meio poroso 

ou denso que retém os sólidos e permite que o líquido passe adiante é denominada filtração, 

extensivamente utilizada na indústria (COULSON & RICHARDSON, 2002).  Em geral, o 

tamanho dos poros frequentemente é maior que o diâmetro médio das partículas a serem 

separadas. Se não fosse assim, cada um dos poros tenderia a ficar bloqueado por uma única 

partícula e a resistência do meio aumentaria rapidamente. Entretanto, com poros maiores, a 

filtração seria pouco ineficiente, isto porque os poros seriam bloqueados por agregados de 

duas ou três partículas que permitiriam a passagem do liquido (NEDDERMAN & 

BLACKADDER, 2004). 

Assim, após um período inicial, a filtração é efetuada pelo próprio resíduo (crosta de 

filtragem ou torta). Devido ao grande tamanho dos poros, a resistência hidráulica do meio 

filtrante normalmente é pequena comparada à do resíduo. Assim, a natureza do meio filtrante 

tem efeito secundário na velocidade de filtragem, exceto nos estágios iniciais. Dessa forma, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fases_da_mat%C3%A9ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gravidade
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=For%C3%A7a_centr%C3%ADfuga_relativa&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rota%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sedimenta%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%B3lidos&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Miscibilidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade
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pressões mais elevadas ou o aumento da área de filtração são necessárias (NEDDERMAN & 

BLACKADDER, 2004).  Perry & Chilton (1980), afirmam que a torta é composta, portanto, 

de uma massa volumosa de partículas de forma irregular entre as quais há pequenos canais. O 

escoamento do fluido nos seus interstícios é sempre laminar e pode, portanto, ser representado 

pela equação de Poiseuille, adaptada para a forma: 

 

                                                                                (2) 

 

Esta equação expressa à velocidade instantânea ou diferencial de filtração por unidade 

de área como a razão entre a pressão e o produto da viscosidade pela soma da resistência da 

torta e do meio filtrante, onde a taxa de filtração é expressa conveniente em termos do volume 

V do filtrado coletado, da área A da superfície filtrante, do tempo t, P é a queda da pressão 

total através do meio filtrante e da torta depositada sobre ele, e µ é a viscosidade do filtrado. 

Quando a torta é composta de partículas granulares duras que as tornam rígidas e 

incompressíveis, um aumento na pressão não produz deformação nas partículas ou de seus 

interstícios. Com isso, a compressibilidade da torta, s, é igual a zero e, desprezando- se a 

resistência do filtro, a equação acima se transforma em: 

 

                                                                                                                  (3) 

 

Uma vez que, α = α`P
s
, como s = 0, então α = α`. Portanto, no caso de tortas incompressíveis, 

a velocidade do fluxo é diretamente proporcional à área e à pressão, e inversamente 

proporcional à viscosidade, à quantidade total de torta (ou do filtrado) e a α`. 

 Quando a torta consiste em partículas extremamente moles e facilmente deformáveis, s 

é próximo de 1 e, novamente desprezando- se a resistência do meio filtrante, a Eq. 3 se reduz 

a: 

  

                                                                                                                   (4) 

 

Portanto, no caso de tortas extremamente compreensíveis, a velocidade depende da pressão. 
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De acordo com Foust et al. (1982), a operação industrial é exatamente análoga às 

filtrações efetuadas num laboratório químico, usando- se papel de filtro e funil. A filtração 

industrial difere da filtração de laboratório somente no volume de material operado e na 

necessidade de ser efetuada a baixo custo. Assim, para se ter uma produção de filtrado 

razoável, com um filtro de dimensões moderadas, deve- se aumentar a queda de pressão, ou 

deve-se diminuir a resistência ao escoamento. A maioria do equipamento industrial opera 

mediante a diminuição da resistência ao escoamento, fazendo com que a área filtrante seja tão 

grande quanto possível, sem que as dimensões globais do filtro aumentem proporcionalmente. 

Um modelo básico de filtração é mostrado na Figura 2.2, que mostra o meio filtrante e o seu 

suporte e a camada de sólido (torta) que se forma.   

 

 

Figura 2. 2 - Modelo de Filtração. 

Fonte: COULSON & RICHARDSON (2002). 

 

 

Coulson & Richradson (2002), afirma que na maioria das aplicações industriais o teor 

de sólidos, suas dimensões físicas e propriedades são de extrema importância. Assim, os 

principais fatores a serem considerados quando da escolha do equipamento e das condições de 

funcionamento são:  

a) As propriedades do fluido, em particular a sua viscosidade, densidade e 

propriedades corrosivas;  

b) A natureza das partículas sólidas, sua forma, distribuição de tamanho e 

características; 

c) A concentração de sólidos em suspensão; 

d) A quantidade de material a ser tratado, e seu valor; 
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e) Se o produto desejado é o sólido, o líquido, ou ambos; 

f) Se é necessário lavar os sólidos filtrados; 

g) Se a contaminação causada pelo contato da suspensão ou do filtrado com os 

diferentes componentes do equipamento é prejudicial para o produto;  

h) Se o fluido de alimentação pode ser aquecido;  

i) Se qualquer forma de pré-tratamento pode ser útil.  

 

Os fatores mais importantes que afetam a taxa de filtração são (COULSON & 

RICHARDSON, 2002): 

a) A queda de pressão na filtração; 

b) A área da superfície de filtragem; 

c) A viscosidade do filtrado; 

d) A resistência da torta de filtro; 

e) A resistência do meio filtrante e das camadas iniciais de torta  

 

 

2.3.1 Meios filtrantes 

 

 

Todos os filtros requerem um meio filtrante para reter os sólidos. A porosidade do 

meio filtrante em geral é da mesma ordem de grandeza ou um pouco maior do que a da torta. 

A seleção do meio filtrante é baseada na eficiência requerida na retenção das menores 

partículas da suspensão e na vida útil do meio filtrante, nas condições de filtração. Um meio 

filtrante que apresente uma malha mais fechada fornece um filtrado mais clarificado, porém 

obstrui com maior facilidade, enquanto que uma malha mais aberta tem comportamento 

oposto (REYNOL, 2005).  Perry (1999) ainda ressalta que a seleção do tipo de meio filtrante 

é freqüentemente a decisão mais importante no sucesso da operação de filtração. Para a 

filtração com formação de torta, Perry (1999) e Coulson & Richardson (2002) asseguram que 

o meio filtrante deve ser mecanicamente forte para suportar a pressão exercida pela torta, 

resistente à ação corrosiva do fluido, seu custo em relação ao custo da operação deve ser 

mínimo e a capacidade de reter os sólidos com rapidez em toda sua superfície, após a 

alimentação da suspensão e a resistência oferecida ao escoamento do filtrado pelo meio 

filtrante deve ser mínima (COULSON & RICHARDSON, 2002). 
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De acordo com Reynol (2005), a diversidade dos processos em que se faz necessária à 

operação de filtração introduziu uma grande variedade de tipos de meios filtrante de uso 

industrial. A grande variedade de propriedades destes conduziu a diferentes classificações na 

literatura, como mostra a Tabela 2.3. A classificação seguinte é vantajosa para uma seleção 

preliminar de meio filtrante:  

a) Tecidos: Ainda são os meios filtrantes mais comuns para filtrações de torta. Uma 

grande variedade de materiais está disponível, alguns deles estão apresentados na Tabela 2.3 

com algumas de suas características. Além do tipo de material, a maneira com que os tecidos 

são confeccionados é importante para caracterizá-los. Todos esses podem ser confeccionadas 

de fibras naturais ou sintéticas. A facilidade de trabalhar com tecidos é uma vantagem 

incomparável. Os tecidos multifilamentosos permitem pouca penetração de sólidos nos 

interstícios da trama. Em filtrações onde atuam grandes forças, como em filtros prensas, os 

tecidos formados de monofilamentos são preferidos. A alta precisão na fabricação dos tecidos 

permite o controle da aberturas da malha na ordem de micrômetros. 

b) Telas e Placas Metálicas: Estão disponíveis em vários tipos de metais como o 

níquel, cobre, latão, bronze, alumínio, aço, aço inox, e outras ligas. Este tipo de tela tende a 

entupir rapidamente quando utilizadas para filtrar suspensões com partículas moles ou 

amorfas. Assim, faz-se necessário o uso de aditivos na filtração.  Devido à sua boa resistência 

à corrosão e às altas temperaturas, a opção pelas telas metálicas torna-se a seleção correta para 

aplicações em que se deseje uma vida útil maior do meio filtrante. Isto é bastante atraente em 

processos que lidam com materiais tóxicos em filtros fechados aos quais é desejável a 

exposição mínima do pessoal de manutenção.  

 

Tabela 2.  3 - Características de alguns tecidos como meio filtrante 

Nome 

Genérico 

Resistência 

à abrasão 

Resistência 

a ácidos 

Resistência 

a Álcalis 

Resistência 

a agentes 

oxidantes 

Resistência 

a solventes 

Temperatura 

máxima de 

operação (°C) 

Acetato- 

acetato de 

celulose 

Boa Razoável Pouca Boa Boa 100 

Acrílico Boa Boa Razoável Boa Excelente 150 

Fibra de 

Vidro 
Pouca Excelente Pouca Excelente Excelente 300 

Nylon Excelente Razoável Boa Razoável Boa 100 

Poliéster Excelente Boa Excelente Boa Boa 150 

Polietileno Boa Boa Boa Razoável Boa 75 

Propileno Boa Excelente Excelente Boa Boa 120 

Algodão Boa Pouca Razoável Boa Excelente 100 
 

Fonte: REYNOL (2005) 
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c) Feltros, Papéis e Materiais Não Tramados: Esses tipos de meio filtrantes são 

utilizados para partículas gelatinosas e outros líquidos viscosos. A filtração ocorre por 

deposição das partículas, sobre e nas fibras, ao longo da torta. Meios filtrantes não tramados 

consistem de uma rede de fibras ou filamentos ligados termicamente, quimicamente ou 

mecanicamente. A superfície do meio pode ser calandrada para melhorar a retenção das 

partículas e auxiliar a liberação da torta do filtro. Por oferecer uma boa retenção, alta 

resistência mecânica e ao entupimento e custo moderado, os meios filtrantes não tramados 

têm sido largamente empregados em filtros prensa. 

d) Leitos Porosos Rígidos: Estão disponíveis no formato de folhas, pratos e tubos. Os 

materiais usados incluem aço sintetizado e outros metais, grafita, óxido de alumínio, sílica, 

porcelana, e alguns plásticos – uma vasta gama de materiais que permite o seu emprego em 

diversos processos químicos em diferentes condições operacionais. A maioria das aplicações 

desse meio filtrante é para clarificação de suspensões. 

e) Leitos Granulares Porosos: Os leitos granulares porosos mais conhecidos são os 

constituídos de sólidos, como areia e carvão, e utilizados como meio filtrante para purificar 

água ou soluções químicas contendo pequenas quantidades de partículas em suspensão. 

Freqüentemente esses leitos são construídos com camadas de diferentes materiais e diferentes 

tamanhos de partículas entre as camadas.  

f) Membranas Poliméricas: Sua aplicação é recomendada em filtrações onde é 

necessária a separação de partículas finas como, por exemplo, na microfiltração ou 

ultrafiltração. As membranas são feitas de vários tipos de materiais, sendo os mais comuns o 

acetato de celulose e as poliamidas. Esse tipo de meio filtrante pode ser utilizado em filtrações 

operando em regime contínuo ou batelada onde é requerida uma grande pureza do filtrado. 

Dentro destes grupos, há diferenças em propriedades, especialmente com respeito à 

estabilidade química (inclusive envelhecimento). Porém, freqüentemente, são fixadas também 

exigências físicas e biológicas ao meio filtrante, como, por exemplo, estabilidade ao inchaço 

na presença de água, seu comportamento com relação ao descoramento (estabilidade do meio 

filtrante a luz) e resistência a insetos e bactérias.  

A qualidade da filtração depende fortemente das propriedades da suspensão a ser 

filtrada. Uma avaliação mais segura sobre o tipo de meio filtrante a ser escolhido só é 

possível, através da realização de testes práticos (em escala piloto) (REYNOL, 2005). 
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2.3.2 Caracterização do meio filtrante 

 

 

O desempenho da filtração depende da capacidade do leito filtrante em reter partículas 

sólidas e permitir o fluxo do líquido. Constituem as propriedades mais importantes dos meios 

filtrantes: porosidade, permeabilidade, espessura e seletividade (ROCHA, 2009): 

a) Porosidade: D’Avila e Sampaio Filho (1980) definem um meio poroso como um 

meio constituído de poros (esqueleto sólido) onde a forma, tamanho e interconexões entre os 

poros são dificilmente conhecidos. Os autores ressaltam ainda que, ao estudar sistemas 

particulados, o campo da porosidade deve ser necessariamente introduzido na teoria, pois 

relaciona a fração volumétrica de fluido e partícula sólida: 

 

                                                                                                   (5) 

 

onde ε e a porosidade, Vs representa o volume de sólidos e VT o volume total. A porosidade 

varia com a forma e distribuição de tamanho das partículas sólidas. 

De acordo com Massarani (2002), a porosidade pode ser determinada com auxilio da 

picnometria simples, sendo necessária a picnometria com vácuo nas medidas com meios 

consolidados que apresentam porosidade reduzida. 

b) Permeabilidade: é, sem dúvida, a propriedade mais importante para descrever 

escoamento em meios porosos e mede a facilidade com que o fluido escoa através dos poros. 

Pode ser expressa analiticamente em função da porosidade do meio, sendo a fórmula mais 

difundida a de Kozeny-Karman (D’AVILA e SAMPAIO FILHO, 1980): 

 

                                                               (6) 

 

onde, β é a constante de Kozeny, cujo valor frequentemente atribuído é 4 ≤ β ≤ 5; SE é a 

superfície específica, dada normalmente pela razão entre a área superficial da partícula e seu 

volume e ε a porosidade. Coulson e Richardson (2002) afirmam que esta aproximação dada a 

β é aplicável a diferentes tipos de leitos, mesmo havendo mudanças entre as tortuosidades dos 

canais. Cabe ressaltar que, quando o meio poroso é homogêneo, a permeabilidade não varia 

ponto a ponto, sendo, portanto, constante. 
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De acordo com Massarani (2002), a permeabilidade pode ser determinada 

experimentalmente por pemeametria através de um conjunto de medidas de vazão e queda de 

pressão, efetuadas com a amostra. 

c) Espessura: quanto maior for a espessura do meio filtrante, maior será a sua 

resistência ao fluxo e, menor a taxa de permeação, uma vez que influencia a pressão 

diferencial do sistema (LAPOLLI et al., 1998). Opostamente, um meio filtrante de baixa 

espessura oferece menor resistência à filtração, conferindo-lhe maior permeabilidade 

(VIDAL, 2006). 

d) Seletividade: esta propriedade é mais aplicada ao sistema de filtração em 

membranas e depende da distribuição dos diâmetros dos poros nas mesmas, embora não se 

encontrem membranas com diâmetros de poros únicos, e sim com certa distribuição em torno 

de um diâmetro médio. Todavia, independentemente do tipo de membrana, esta é uma 

propriedade de transporte utilizada como parâmetro característico do processo, podendo ser 

definida de diversas formas (HABERT et al., 2006). Vidal (2006) a define como a medida de 

taxas de permeabilidade relativa de diferentes componentes através da membrana. 

 

 

2.4 MEMBRANAS 

 

 

As membranas são meios filtrantes em geral produzidos a partir de materiais 

poliméricos que apresentam poros de dimensões variadas, podendo ser molecularmente 

homogêneas, ou seja, completamente uniforme em sua composição e estrutura ou 

heterogêneos. Os poros são responsáveis por todas as propriedades que tornam as membranas 

úteis em suas diversas aplicações, tanto para separar partículas como para fracionar moléculas 

de diferentes massas molares. Como barreiras seletivas que atuam como uma espécie de filtro, 

as membranas são capazes de promover separações em sistemas onde os filtros comuns não 

são eficientes. Por convenção, o termo filtro é geralmente limitado a estruturas que separam 

suspensões de partículas maiores de 1-10 μm (BAKER, 2004; DIAS, 2006). 

As finalidades desta separação podem ser muito variadas. As membranas separam os 

contaminantes insolúveis de soluções, processo chamado de “clarificação”; removem 

totalmente os microorganismos do ar ou de soluções, processo chamado de “esterilização”; 

além da separação, diálise ou concentração de macromoléculas, como também separam 

componentes de correntes líquidas ou gasosas no tratamento de águas industriais, efluentes, 
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reuso ou potabilização de água do mar. Além disso, há diversas outras aplicações em outros 

segmentos, tais como: biotecnologia e farmácia, indústria alimentícia e de bebidas, 

hemodiálise, purificação de ar, entre outros. Ultimamente, ela vem sendo amplamente 

utilizada na indústria automobilística, pois praticamente todas as plantas instaladas no Brasil 

possuem pintura cataforética, que exige uso de ultrafiltração, assim como nos fornecedores de 

peças que também possuem este tipo de pintura (DIAS, 2006). 

Hoje, a filtração por membranas é uma tecnologia consagrada mundialmente, com 

muitas vantagens e alto desempenho. Dessa forma, as membranas são realmente vistas como 

um grande negócio e uma eficiente solução em suas aplicações, sem contar que ela também 

não é poluente, não gera efluentes, tem rendimento alto, é de fácil operação, necessita de um 

curto tempo de parada para a limpeza dos meios filtrantes e sua instalação é compacta. O 

baixo custo operacional é devido à redução significativa na geração de lodo, pois, durante a 

filtração, não ocorre a adição de produtos químicos. O mercado tem aumentado sua demanda, 

e vem surgindo cada vez mais novas aplicações para este material. Uma aplicação industrial 

que está iniciando gerando oportunidades e deverá aumentar consideravelmente o consumo de 

membranas, no caso, membranas de nanofiltração, é a remoção de sulfatos de água do mar 

para uso da mesma como água de injeção para explorar poços de petróleo (op cit). 

Uma membrana não tem exatamente uma vida útil, um prazo de validade, mas a sua 

duração é medida através de sua capacidade de filtração. Esta, por sua vez, varia de aplicação 

para aplicação; tudo vai depender da agressividade que as membranas terão de suportar em 

operação. Um fluido com grande turbidez provocará o entupimento precoce de uma 

membrana e, consequentemente, redução de sua vida útil. Normalmente, membranas de 

microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e osmose reversa para o tratamento de água de 

poço, superficial ou água do mar, têm vida útil de três anos, em média (op cit). 

Em relação às limpezas das membranas, Dias (2006) explica que são geralmente 

realizadas periodicamente com soluções ácidas e alcalinas, dependendo do tipo de membrana. 

Estas soluções são recirculadas no sistema durante um período específico de tempo, 

determinado pH e temperatura. Assim, os materiais depositados nas superfícies das 

membranas são removidos fisicamente e quimicamente, deixando as membranas regeneradas. 

Alguns dispositivos de membrana menores, como os de uso em laboratório, não necessitam 

de limpeza, pois são descartáveis. Com relação a cartuchos maiores, de escala industrial, é 

prática comum a tentativa de “limpar” a membrana, para aumentar sua capacidade de 

filtração. A idéia é solubilizar ou desagregar as partículas que foram retidas no processo de 
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filtração prévio, desbloqueando os poros e permitindo a retomada do fluxo de líquido. Estes 

procedimentos devem ser feitos com muito critério para não comprometer a integridade da 

membrana. 

 

 

2.4.1 Morfologia das membranas 

 

 

 As membranas poliméricas podem ser classificadas segundo diversos critérios. Em 

relação a sua morfologia, elas podem ser denominadas isotrópicas (simétricas), quando as 

suas propriedades são constantes ao longo da seção transversal; ou anisotrópicas 

(assimétricas), quando a morfologia e, portanto as suas propriedades variam ao longo da seção 

transversal. A morfologia da membrana e a natureza do material que a constitui são algumas 

das características que vão definir o tipo de aplicação e a eficiência na separação. A Figura 

2.3 mostra a representação esquemática de membranas isotrópicas e anisotrópicas (BAKER, 

2004). 

As membranas simétricas podem ser densas (homogêneas) ou porosas (heterogêneas), 

sendo que as porosas apresentam porosidade uniforme ao longo da sua espessura. Por sua vez, 

as membranas assimétricas apresentam gradiente de porosidade ao longo de sua espessura, 

podendo ser totalmente porosas ou formadas por dupla camada constituída de uma parte 

densa, responsável pela seletividade, e outra porosa, que funciona como suporte. Estas 

membranas são denominadas assimétricas integrais. Quando a camada superior da membrana 

e o suporte poroso são feitos por materiais diferentes, a membrana e denominada composta. 

As características da superfície da membrana definem a utilização de uma membrana porosa 

ou densa (HABERT, 2006). 
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Figura 2. 3 - Diagrama esquemático dos principais tipos de membranas. 

Fonte: BAKER (2004). 

 

No caso de membranas porosas as características como a distribuição de tamanho de 

poros, porosidade superficial e espessura representam parâmetros morfológicos relevantes. A 

morfologia da membrana define, também, os princípios em que se baseiam a sua capacidade 

seletiva (LUCAS, 2009). 

 

 

2.4.2 Processos de filtração por membranas 

 

 

Os processos de separação por membranas (PSM) apresentam uma série de vantagens 

como economia de energia, seletividade, separação de compostos termolábeis (que se 

decompõe no aquecimento) e simplicidade de operação e escalonamento (HARBERT, 2006). 

As membranas sintéticas comerciais, em sua grande maioria, são preparadas a partir de 

duas classes distintas de materiais: os materiais orgânicos, na maior parte polímeros, e os 

inorgânicos como metais e cerâmicos. As membranas inorgânicas apresentam maior vida útil 

e permitem limpezas mais eficientes do que as membranas poliméricas. Entretanto, em 

virtude de maior versatilidade em se obter diferentes morfologias e de apresentarem menor 

custo, as membranas poliméricas são as mais utilizadas, apresentando perspectivas 

significativas de crescimento de mercado (LUCAS, 2009). 
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De acordo com Dias (2006), existem membranas de microfiltração, nanofiltração, 

ultrafiltração e osmose reversa. Cada uma pode ser classificada conforme sua porosidade, que 

definirá a capacidade de separação dos sólidos a serem retidos, conforme o seu tamanho, 

podendo ser até espiral ou tubular. Cada uma delas pode ser produzida a partir de um 

polímero, como o PVDF (difluoreto de polivinilideno), o PTFE (politetrafluoretileno), PES 

(polietersulfona), entre outros. As mais utilizadas são as de ultrafiltração e as de osmose 

reversa. Especificamente, no tratamento de efluentes, a composição de ambas (UF + OR) é 

quase sempre necessária, especialmente no que se refere às aplicações com osmose reversa 

(OR), que, em 90% dos casos, requerem uma unidade de ultrafiltração ou pré-tratamento 

adequado, para que possa operar convenientemente, de modo que a sua vida útil seja superior 

a 2 anos.  Coulson & Richardson (2002), afirmam que há sempre um certo grau de 

arbitrariedade sobre essas classificações e as diferenças são apresentadas na Tabela 2.4. 

 

Tabela 2.  4 - Classificação dos processos de separação por membranas para sistemas líquidos 

Processo Força Motriz 
Tamanho das partículas de 

separação 

Exemplos de materiais 

separáveis 

Microfiltração 
Gradiente de 

Pressão 
10 – 0,1µm 

Pequenas partículas, 

colóides grande, células 

microbianas 

Ultrafiltração 
Gradiente de 

Pressão 
< 0,1µm – 0,5nm 

Emulsões, colóides, 

macromoléculas, proteína 

Nanofiltração 
Gradiente de 

Pressão 
~ 1nm 

Sais dissolvidos, compostos 

orgânicos 

Osmose Reversa 
Gradiente de 

Pressão 
< 1nm 

Sais dissolvidos, pequenos 

compostos orgânicos 

Eletrodiálise 
Gradiente de 

Campo elétrico 
< 5nm Sais dissolvidos 

Diálise 
Gradiente de 

Concentração 
< 5nm 

Tratamento da insuficiência 

renal 
Fonte: COULSON & RICHARDSON (2002). 

 

Dias (2006), descreve cada um dos processos: 

 

a) Osmose reversa: A membrana de osmose reversa é aquela que apresenta os 

poros menores, por onde atravessam somente as moléculas muito pequenas como a água. Até 

os íons são retidos. Por isso, sua grande utilização em sistemas de purificação de água.  

b) Ultrafiltração : A membrana de ultrafiltração é empregada nos trabalhos com 

macromoléculas, como proteínas e ácidos nucléicos. Serve para fazer a concentração, diálise e 

purificação. Seus poros são tão pequenos que nem são classificados por tamanho de poro, mas 

sim por uma estimativa de sua retenção molecular média. O maior uso desta membrana está 
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na fabricação de insumos biotecnológicos de alta pureza, como o princípio ativo de um 

fármaco, por exemplo. A Ultrafiltração também é amplamente utilizada no processo de 

pintura por eletrodeposição (pintura cataforética), na indústria automobilística.  

c) Microfiltração: A membrana de microfiltração é apresentada por seu tamanho 

de poro (0,22 micrometros; 0,45 micrometros etc.) e é empregada em um tipo específico de 

filtração, dentro de uma faixa granulométrica de sólidos suspensos na água a serem separados. 

A microfiltração também atua como uma proteção das membranas de nanofiltração e de 

osmose inversa, utilizadas comumente para dessalinização e desmineralização de água. Neste 

caso, a microfiltração elimina todo material em suspensão da água bruta, possibilitando 

também aumento do desempenho e da vida útil das membranas de nanofiltração e osmose 

inversa. 

d) Nanofiltração: A nanofiltração, por sua vez, é um tipo de filtração tangencial, 

cuja membrana é mais fina do que a de ultrafiltração, mas não mais fina do que a de osmose 

reversa. O diâmetro dos poros da membrana é da ordem de 0,001 µm. A pressão de operação 

nos sistemas de NF varia de 5 a 35 bar. É possível separar moléculas com massa molar de até 

200 g/mol e íons bivalentes, como cálcio e magnésio, e também partículas e íons. O 

mecanismo de separação não é apenas o de filtração, estando envolvidos também os 

mecanismos de solubilidade e difusão. Neste processo, a pressão osmótica começa a ter 

influência sobre o fluxo de solvente através da membrana. Pode ser utilizado em operações de 

abrandamento, tratamento de água e operações industriais para concentração de sucos de 

frutas, açúcares e leite. 

 
Figura 2. 4 - Membrana do tipo fibra oca. 

Fonte: DIAS (2006). 

 

Nesse contexto, a microfiltração ou ultrafiltração parecem ser as mais atraentes se o 

motivo for a separação de partículas contaminantes porque elas proporcionam fluxos altos a 

pressões relativamente baixas. Membranas de microfiltração ou ultrafiltração são aplicadas 

como um passo prévio para a dessalinização ou remoção de orgânicos, substituindo os 
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processos de filtração convencional. Em certos casos, tratamentos como MF/UF são 

combinados com processos físico-químicos ou biológicos como a coagulação, adsorção, 

formação de micela, e processos de lodos ativados, para recuperar efluentes, a fim de 

satisfazer os critérios de valorização estabelecidos às águas residuais. A membrana substituiu 

o clarificador e, assim, é possível operar o sistema sem qualquer preocupação levando a uma 

melhoria significativa na eficiência do tratamento em termos de remoção de orgânicos e de 

partículas coloidais. Uma vez que os processos atuais causam alguns problemas relacionados 

ao aumento da condutividade de água tratada e a remoção insuficiente de partículas, a 

microfiltração seria eficaz para a água como fins de valorização (KANG & CHOO, 2005). 

 

 

2.5 MICROFILTRAÇÃO 

 

 

A microfiltração (MF) é o processo de separação com membranas mais próximo da 

filtração clássica. Utiliza membranas porosas com poros na faixa de 0,1 a 10 μm, sendo, 

portanto, indicado para a retenção de materiais em suspensão e emulsão. Como as membranas 

de MF são relativamente abertas, as pressões empregadas como força motriz para o transporte 

são pequenas, dificilmente ultrapassando 3 bar. Na MF o solvente e todo o material solúvel 

permeiam a membrana; apenas o material em suspensão é retido (LUCAS, 2009). Por este 

motivo, a membrana de microfiltração está entre a membrana de ultrafiltração e filtros 

convencionais.  

Até meados da década de 1960, o uso de membranas de microfiltração era focado em 

usos laboratoriais ou em pequenas escalas industriais. A introdução de cartuchos de 

membranas plissadas pela Gelman na década de 1970 foi um importante passo e possibilitou a 

utilização de membranas de microfiltração em escala industrial. Nas décadas de 1960 e 1970, 

tornou-se importante na microfiltração biológica e na indústria farmacêutica, assim como a 

microfiltração de ar e água na produção de componentes da microeletrônica na década de 

1980. A produção de baixo custo, de uso único, cartuchos descartáveis para os processos 

farmacêuticos e eletrônicos, representam uma parte importante na indústria de microfiltração. 

Na maioria das aplicações de microfiltração nestas indústrias, pequenas quantidades de 

partículas são removidas a partir de soluções limpas. O processo mais utilizado está ilustrado 

na Figura 2.5a, chamado de filtração em linha, em que todo o fluxo do líquido é atravessado 
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na membrana sob pressão. Como as partículas se acumulam na superfície da membrana ou no 

seu interior, a pressão é necessária para manter o aumento do fluxo. Na década de 1970, um 

projeto conhecido como processo alternativo de filtração de fluxo cruzado, ilustrada na Figura 

2.5b, começou a ser usado (BAKER, 2004). 

Em sistemas de fluxo cruzado, a solução de alimentação é distribuída em toda a 

superfície do filtro, gerando duas correntes: o permeado (praticamente livre de partículas) e o 

concentrado. O equipamento utilizado para filtração convencional é simples, mas as partículas 

obstruem a membrana rapidamente, enquanto que os equipamentos necessários para a 

filtração tangencial são mais complexos, mas a vida útil é maior do que a membrana de 

filtração convencional (op cit).  

 

(a) Filtração Convencional 

 

 

 

b) Filtração Tangencial 

 
Figura 2. 5 - Representação esquemática de (a) filtração convencional e de (b) filtração tangencial com 

membranas de microfiltração 

Fonte: BAKER (2004). 

 

 

A filtração tangencial ocorre quando o fluxo da suspensão ou solução alimentado for 

paralelo à membrana e perpendicular ao fluxo de permeado. Dessa forma, a espessura da 
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camada depositada não aumenta indefinidamente, devido às tensões de corte originadas pelo 

fluxo tangencial à superfície da membrana, atingindo-se um estado estacionário que permite 

uma operação contínua. Os processos que envolvem filtração tangencial são usados para 

recuperar, concentrar ou purificar soluções. Um dos principais módulos de membranas mais 

utilizadas em filtração tangencial é o módulo de membranas planas de placas e quadros 

(SANTOS, 1996 apud LOPES et al, 2005). 

A filtração convencional é um processo no qual todo o material a ser filtrado flui 

perpendicularmente em direção a um meio filtrante. Os sólidos suspensos são capturados no 

meio filtrante, podendo criar uma camada que diminui a vazão. Isso requer que o processo 

seja interrompido para que o filtro seja substituído ou lavado se o tipo permitir. Exemplo: pré-

filtro tipo bag, filtro cesto, filtro Y, tela filtrante. Neste processo tem-se o fluido “sujo” na 

entrada do filtro e o fluido “limpo” na saída (MONTAGNOLI, 2005). 

 

 

2.5.1 Modelo teórico para microfiltração 

 

 

De acordo com Lim & Bai (2003), o fluxo do permeado de água livre de partículas em 

uma membrana limpa pode ser descrito pela lei de Darcy como:  

 

                                                                                                                                (7) 

 

onde J (m3.m
-2

.s
-1

) é o fluxo do permeado, Δp (Pa) a pressão transmembranar (TMP), μ (Pa.s) 

é a viscosidade absoluta da água, e Rm (m
-1

) a resistência hidráulica da membrana limpa.  

Para a filtração de suspensões, o fluxo de permeado será sempre menor que o 

calculado pela Eq. 7. O declínio do fluxo é o resultado do aumento da resistência da 

membrana ao fluxo permeado, resultante da incrustação da membrana ou deposição de 

partículas nos poros. Os mecanismos de contaminação da membrana geralmente incluem o 

bloqueio de poros, a polarização por concentração e a formação de torta (BAI & LEOW, 

2002; WIESNER et al, 1992; BAI & LEOW, 2002). 

 Para a microfiltração, a polarização por concentração pode ser insignificante devido 

ao grande tamanho das partículas retidas (BAI & LEOW, 2002). Assim, o fluxo de permeado 
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através de uma unidade de tratamento de suspensões por microfiltração, como lodos ativados, 

pode ser dado pela Eq. (7) modificada: 

 

                                                                                                              (8) 

 

onde Rp (m
-1

) é a resistência devido à obstrução dos poros, e RC (m
-1

) a resistência decorrente 

de formação da torta.   

Para a microfiltração sob pressão transmembranar constante, o fluxo do permeado 

inicial, J0, só depende de Rm já que Rp e Rc são inicialmente zero. Com o andamento do 

processo, o bloqueio dos poros e a formação da torta causarão um aumento em Rp e Rc e 

mudará a importância relativa de Rm, Rp e Rc na Eq. 8, e o mecanismo de resistência 

dominante pode mudar. Segundo Wiesner et al. (1992), o fluxo do permeado em cada um 

desses casos pode ser dado por: 

 

Resistência limitada pela membrana: 

 

                                                                                                                    (9) 

 

 

Resistência limitada pelo bloqueio dos poros: 

 

                                                                                                       (10) 

 

Resistência limitada pela torta: 

                                                                                                                (11) 

 

As Eqs. (9) a (11) podem ser reescritas de forma linearizada, como:  

 

Resistência limitada pela membrana:P 
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                                                                                                                    (9`) 

 

Resistência limitada pelo bloqueio dos poros: 

 

                                            (10`) 

 

Resistência limitada pela torta:  

 

                                                                                               (11`) 

 

onde Km, Kp e Kc são os parâmetros do sistema relacionados à resistência da membrana, a 

resistência dos poros bloqueados e à resistência da torta formada, respectivamente.  

Ajustando-se os modelos das Eqs. (9`) a (11`) aos dados experimentais dos fluxos de 

permeado, o mecanismo de incrustação da membrana em diferentes fases da operação de 

microfiltração podem ser identificadas se os dados experimentais forem descritos por uma 

dessas equações. As Eqs. (9`) a (11`) também podem ser usadas para avaliar a eficácia de 

vários métodos de limpeza na remoção dos diferentes tipos de incrustações da membrana. Isso 

pode ser feito mediante o uso de dados experimentais coletados em cada corrida de 

microfiltração, após a  membrana ser limpa por um método de limpeza específico, e então 

comparar as alterações dos valores em Km, Kp e Kc obtidos a partir da melhor  inclinação das 

retas para os dados de microfiltração, antes e depois da limpeza da membrana. 

 

 

2.6 FENÔMENOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE SEPARAÇÃO POR 

MEMBRANAS 

 

 

Segundo Carvalho (2008), as alterações no desempenho da membrana podem ser 

causadas por três fenômenos diversos: a deterioração da membrana, a polarização por 

concentração e o fouling. Este último fenômeno engloba processos de adsorção, a formação 

de camada gel, o bloqueio de poros e os depósitos de partículas sólidas na superfície da 

membrana. Todos estes fenômenos induzem resistências adicionais ao transporte através da 
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membrana. A extensão destes fenômenos é fortemente dependente das interações entre os 

diferentes solutos ou macromoléculas presentes na solução, das interações membrana-solução 

e das condições de operação.  

 

 

2.6.1. Deterioração da Membrana  

 

 

Este fenômeno consiste na alteração das propriedades da membrana por ação dos 

agentes físicos e químicos. Os agentes físicos que podem causar esta deterioração podem ser: 

elevadas pressões - que conduzem a uma compactação dos poros; ou ainda a temperatura - 

que, quando não é controlada, pode levar a alterações irrecuperáveis. Por sua vez, a 

deterioração química pode ser originada por valores de pH incompatíveis com os valores 

referenciados no catálogo do fabricante ou mesmo pela ação de agentes de limpeza.  

 

 

 

 

 

2.6.2 Polarização por Concentração  

 

 

Nos processos de separação em que a força motriz é a pressão transmembranar, 

verifica-se que a rejeição parcial de solutos, ou a permeação preferencial de solvente, conduz 

à acumulação de material à superfície da membrana, formando-se um gradiente de 

concentração de soluto em solução ou de partículas em suspensão junto à superfície da 

membrana, que gera uma resistência adicional à transferência de massa através da membrana. 

Este gradiente de concentração provoca uma retrodifusão das espécies acumuladas em direção 

ao fluxo circulante e, após algum tempo, se estabelece um estado estacionário ou quase 

estacionário, de tal forma que a concentração das espécies retidas varia entre as concentrações 

Cb, no fluido circulante, e a concentração Cm à superfície da membrana. Este fenômeno de 

desenvolvimento de um perfil de concentrações do soluto rejeitado desde a superfície da 

membrana até ao seio da alimentação é denominado por polarização por concentração.  
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A polarização por concentração é um processo reversível e pode muitas vezes ser 

minimizada, ou até mesmo eliminada, pois a alteração dos parâmetros operacionais 

(velocidade de recirculação, concentração do fluxo de alimentação, pressão transmembranar, 

temperatura e agitação) podem levar a uma dispersão dos solutos armazenados à superfície da 

membrana, levando a uma diminuição do gradiente de concentração.  

 

 

2.6.3. Colmatação  

 

 

A colamtação é um processo que conduz a uma diminuição gradual do fluxo de 

permeado e pode ser caracterizado como um fenômeno reversível ou irreversível, provocado 

pelas interações físico-químicas entre a membrana e os vários componentes presentes no 

fluido de alimentação. Os efeitos do fouling geralmente são semelhantes aos efeitos da 

polarização por concentração. São vários os mecanismos que conduzem ao aparecimento da 

colmatação, dentre as quais se destacam a adsorção de soluto à superfície da membrana, 

consolidação da polarização por concentração e interações hidrodinâmicas. 

 

 

2.7 INFLUÊNCIA DO ULTRASSOM NOS PROCESSOS DE FILTRAÇÃO 

 

 

A separação de partículas finas de gases ou líquidos é um tema de permanente atenção 

industrial. O uso de energia ultrassônica para auxiliar técnicas de separação convencional 

parece ser muito promissor. As aplicações adequadas de alta intensidade ultrassônica podem 

contribuir para melhorar a eficiência e a capacidade dos métodos de separação utilizados 

atualmente. Os mecanismos específicos para melhorar a separação de processos sonicados 

basicamente dependem do meio a ser tratado (SARABIA et al, 2000). 

O uso da energia ultrassônica tem sido investigado para acelerar métodos de 

separação, pois há muito tem sido reconhecido que o efeito cavitacional criado por ondas de 

ultrassom (US) pode quebrar partículas, expondo um novo sistema de superfície e agitar 

agressivamente a suspensão (MASON, 1990), além do aumento da área superficial (KAZI et 

al., 2005).  
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O tempo de irradiação é um dos mais importantes parâmetros da sonoquímica, pois 

determina o consumo de energia. A eficácia das forças de cavitação do ultrassom sobre as 

partículas em suspensão é uma função complexa da freqüência, amplitude e propriedades 

físicas do meio (CZECHOWSKA - BISKUP et al, 2005). 

No caso de suspensões em fase gasosa, onde as partículas muito finas têm que ser 

removidos, a ação do ultrassom envolve aglomeração de partículas, a fim de aumentar seu 

tamanho e, conseqüentemente, melhorar a eficiência de coleta dos filtros convencionais. Em 

suspensões líquidas, a aglomeração é, em geral, menos eficiente do que nos gases. No entanto, 

a energia ultrassônica é útil na desaguagem de suspensões em altas concentrações, tais como 

lodos e lamas (SARABIA et al, 2000).  

Cai et al (2010), afirmam que o ultrassom é uma força eficaz que tem sido aplicada em 

muitos processos, incluindo a secagem, extração, limpeza e degaseificação. Nos últimos anos, 

a técnica de US tem sido introduzida no processo de filtração por membrana (KYLLONEN et 

al, 2005; MUTHUKUMARAN et al, 2006). Estudos mostraram que o ultrassom pode 

melhorar significativamente o fluxo de permeado (MATSUMOTO, 1994; 

MUTHUKUMARAN et al., 2005) e esta melhoria foi causada principalmente por suas 

características de cavitação, frequência acústica e aquecimento (LI et al., 2002; CHEN et al., 

2006). 

Kobayashi et al (1999) e Wang et al (2005), estudaram os efeitos de vários parâmetros, 

incluindo propriedades de alimentação, temperatura, pressão transmembranar (TMP), 

potência e frequência do US no processo de limpeza da membrana e comprovaram que os 

dois últimos fatores são os que influenciam principalmente no processo. O fluxo de 

permeado, a recuperação da membrana e a taxa de retenção aumentam com o aumento da 

potência da fonte de US (SIMON et al, 2000; TENG et al, 2006). Wang et al (2005), 

estudaram o efeito da potência do US no fluxo em diferentes membranas de microfiltração e 

encontraram que o fluxo da água aumentou para a maioria das membranas exceto a de PVDF, 

enquanto Simon et al. (2000) estudaram a influência da potência do US na resistência da 

membrana e encontraram que, o aumento da potência do US resultou num decréscimo da 

resistência total (Rtotal). 

A influência da freqüência de US não tem sido muito estudada e alguns estudos focam 

somente na melhoria do fluxo, sem uma análise mais aprofundada. Lamminen et al (2004), 

estudaram o efeito da frequência em uma taxa de 0 a 1200 kHz e concluíram que o fluxo de 

filtrado aumentou com o decréscimo da frequência do ulltrassom. 
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Cai et al (2010) aprofundaram-se ainda mais, estudando os efeitos da freqüência de US 

na faixa de 28kHz a 100kHz e da pressão transmembranar (TMP)  na ultrafitração e o 

processo de limpeza da membrana, utilizando o modelo de resistência em série para calcular 

as resistências individuais, analisando assim os efeitos induzidos pelo ultrassom de diferente 

frequências, visto que o efeito da freqüência do US de 28 kHz foi maior do que na freqüência 

de 45kHz, considerando que, tanto na UF quanto na limpeza da membrana, a freqüência de 

100 kHz não teve nenhum efeito. De acordo, com as análises das quatro resistências Rtotal, Rm, 

Rrev e Rirr, o principal efeito gerado pelo US foi a redução da resistência reversível, Rrev, 

causado pela polarização por concentração e pela torta formada, que contribuíram em mais de 

50% na resistência total nos experimentos. A pressão transmembranar (TMP) foi outro fator 

importante para os efeitos do US sobre a UF. Sob uma TMP de 0,4 bar a melhoria do fluxo a 

28kHz foi significativamente maior do que a 45 kHz, enquanto que, sob uma TMP de 1,2 bar, 

os efeitos do US nessas duas freqüências foram quase os mesmos. 

 

 

 

 

2.7.1 Recuperação da capacidade de filtração 

 

 

Há um mecanismo que permite a limpeza química periférica dos filtros “in situ” por 

um processo denominado de CIP “clean in place”. Contudo, há outras tecnologias, a exemplo 

do uso de ondas de choque induzidas por pulsos de ar, como nos filtros de manga para 

separação de misturas sólido-gás e, em maior destaque, a limpeza por ondas ultrassônicas, 

impedindo a formação de tortas e minimizando a concentração de solutos na superfície do 

filtro (TRAN et al., 2007 apud ROCHA, 2009).  

A tecnologia de limpeza está em constante mudança. A técnica do vapor 

desengordurante utilizando solventes clorados e fluorados que são utilizadas na maioria das 

indústrias, está sendo eliminada, buscando-se prevenir a poluição atmosférica. Ao mesmo 

tempo, as necessidades de limpeza estão aumentando continuamente, tornando- se muito 

importante em muitas indústrias. Muitos desses avanços têm envolvido o uso de tecnologia 

ultrassônica (BLACKSTONE NEY-ULTRASONIC, 2010).  
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Como o uso de soluções aquosas e de produtos químicos derivados de petróleo são 

muitas vezes menos eficazes de que os solventes clorados e fluorados, podendo não funcionar 

adequadamente em algumas aplicações, a energia ultrassônica pode ser utilizada em 

aplicações críticas de limpeza associada aos produtos químicos menos agressivos ao ambiente 

(Op. Cit). 

Para introduzir energia ultrassônica em um sistema de limpeza necessita-se de um 

transdutor de ultrassom e um gerador de ultrassom ou fonte de alimentação. O gerador 

fornece energia elétrica a uma dada freqüência ultrassônica e o transdutor de ultrassom 

converte a energia elétrica a partir do gerador de ultrassom em vibrações mecânicas (Op. 

Cit.). 

As freqüências usadas para a limpeza ultrassônicas variam de 20 MHz até 100 MHz 

ou freqüências superiores. As freqüências mais comumente utilizadas para limpeza industrial 

são aquelas entre 20 kHz e 50 kHz. Freqüências acima de 50 kHz são mais comumente usadas 

em pequenos objetos, como os de joalherias e consultórios odontológicos (BLACKSTONE 

NEY-ULTRASONIC, 2010). 

Blackstone Ney-Ultrasonic (2010), explica que a limpeza ultrassônica, na maioria dos 

casos, exige contaminantes dissolvidos (polímero solúvel), suspensos ou ambos (óleos e 

graxas). O efeito é útil nas duas formas. Na remoção de contaminantes por dissolução, é 

necessário que o solvente esteja em contato com o contaminante. A atividade de limpeza 

ocorre apenas na interface entre o solvente e o contaminante, conforme ilustra a Figura 6. 

Como a limpeza química dissolve o contaminante, uma camada saturada se 

desenvolve na interface entre o solvente e o contaminante. Uma vez que isso acontece, o 

produto pára de agir, finalizando então a limpeza química. Por esse motivo, a cavitação 

ultrassônica e implosões quebram a camada saturada, permitindo assim que o solvente entre 

em contato com o restante do contaminante a ser removido. Isso é bastante proveitoso quando 

superfícies irregulares ou poros internos devem ser limpos, como ilustra a Figura 2.6. 
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Figura 2. 6 - Fases da limpeza ultrassônica 

Fonte: BLACKSTONE NEY-ULTRASONIC (2010). 

 

Incrustações na membrana e recuperação de fluxo são importantes nos processos de 

filtração por membranas. Esforços têm sido feitos para reduzir as incrustações na membrana e 

melhorar a taxa de recuperação de fluxo, tais como pré-tratamento, o ajuste das propriedades 

do material da membrana, limpeza da membrana e melhoria das condições de funcionamento. 

Recentemente, o tratamento ultrassônico ganhou uma atenção crescente para a sua aplicação 

na permeação e recuperação de membranas (Li et al., 2007). 

Muthukumaran et al. (2004), afirmam que há diferentes produtos químicos e métodos 

físicos usados atualmente para a limpeza de membranas nas indústrias. Grandes volumes de 

produtos químicos caros são consumidos, como surfactante e soda cáustica, que podem 

danificar o material da membrana e, por sua vez, reduzir a vida útil da mesma. Métodos de 

limpeza física como backflushing e lavagem também são usados para limpar membranas. 

Entretanto, estas técnicas interrompem o processo de filtração contínua, conduzindo a mais 

tempo de processamento. O poder do ultrassom tem encontrado uma ampla aplicação na 

indústria em geral para a limpeza e provou ser extremamente eficiente para esta finalidade. 

Ele é mais eficaz do que qualquer outro método que mecanicamente não agrida a base do 

material. A energia ultrassônica pode ser usada como agente de limpeza, pois pode causar 

erosão, dispersando a camada de sólidos ou líquidos e aumentar a taxa de dissolução da 
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superfície. Ela pode atingir fendas que não são facilmente acessíveis por métodos 

convencionais A sonicação provoca a desaglomeração de partículas finas, mantendo-as 

suspensas no sistema. Isto deixa mais livres os canais de eluição do solvente. O fenômeno de 

cavitação produzido pela onda ultrassônica pode também ajudar a remover a torta ou previne 

a sua formação (CHAI et al, 1998; KOBAYASHI et al., 1999). 

Li et al (2007), estudaram o efeito ultrassônico no tratamento de óleo emulsificado em 

águas residuais por membranas cerâmicas de ZrO2 e mostraram que a irradiação ultrassônica 

não influencia na permeabilidade da cerâmica e que houve uma grande melhoria no fluxo do 

permeado, aplicando-se diversas limpezas com água e limpeza química sob sonicação.  Tais 

autores constataram que a taxa de recuperação do fluxo aumentou com o aumento da potência 

ultrassônica. Além disso, a utilização de agentes químicos combinada com irradiação 

ultrassônica mostrou um efeito sinérgico, o que resultou numa maior eficiência e menor 

tempo de limpeza.  

É imprescindível que o processo de separação tenha viabilidade técnica e econômica. 

No caso específico da filtração - técnica abordada no presente trabalho, os aspectos mais 

importantes do equipamento desenvolvido é que ele tenha elevada eficiência e vida útil longa. 

Isto exige que o meio filtrante seja sucessivamente regenerável, sem perder significativamente 

suas propriedades filtrantes. 

Além disso, esta sendo também desenvolvido estudos sobre o uso de ondas 

ultrassônicas para melhorar o desempenho de filtros de leitos rígidos, bem como o mecanismo 

de regeneração/limpeza dos meios filtrantes, a exemplo do trabalho de Rocha (2009). 

Nesse contexto, o presente trabalho pretende dar continuidade aos estudos ligados ao 

tratamento da água produzida, buscando- se aperfeiçoar o processo de tratamento rumo ao 

desenvolvimento de uma tecnologia que proporcione o reuso da água produzida tratada na 

reinjeção em poços petrolíferos, onde no capitulo 3 apresenta materiais e metodologias 

necessárias e utilizadas no decorrer dos experimentos, no capitulo 4 as discussões dos 

resultados obtidos, no capitulo 5 as conclusões e algumas sugestões para estudos posteriores, 

no capitulo 6 as referências bibliográficas, as quais foram citadas em toda a escrita, e por fim 

os apêndices.  
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CAPÍTULO 3 

MATERIAIS E MÉTODOS 

  

 

O presente trabalho foi realizado no Laboratório de Inovação Tecnológica (LABITEC) 

do Departamento de Engenharia Química (DEQ) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), 

Campus de São Cristóvão, aonde vem sendo desenvolvida um projeto de pesquisa sobre 

processo de tratamento físico- químico de água produzida na exploração de petróleo, visando 

alcançar uma qualidade compatível com o reuso na forma de reinjeção em poços petrolíferos, 

do qual este trabalho é parte integrante, assim como os trabalhos de Côrtes (2009) e Rocha et 

al. (2009). 

 

 

3.1. DESCRIÇÃO DA APARELHAGEM  

 

 

Para alcançar os objetivos descritos anteriormente, foi desenvolvido um sistema de 

filtração capaz de operar com suspensões aquosas contendo óleo emulsionado ou não, com ou 

sem a influência de ondas ultrassônicas e dotado de um dispositivo de limpeza do meio 

filtrante por retrolavagem com água, com solvente, com jato de ar, com ultrassom ou sob a 

ação combinada desses mecanismos.  

O sistema de filtração consistiu num reservatório acoplado ao filtro, um cilindro 

graduado com capacidade de 2000 mL (recipiente do filtrado), um kitassato, uma bomba de 

vácuo, marca PRIMAR, modelo BCP15VC e as linhas de interligação dos componentes, 

conforme esquema da Figura 3.1.  
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Figura 3. 1- Sistema de filtração a vácuo 

 

O meio filtrante utilizado foi um cilindro de polietileno sinterizado oco (diâmetro 

externo 35,8 mm; diâmetro interno: 30,1 mm; altura: 26,3 mm; profundidade: 22,2 mm) com 

tamanho de poro médio de 1 µm, área de 3,5 x10
-3

 m
2 

e volume de 2,0x10
-5 

m
3
, fornecido pela 

Dragon Shine Rotocasting Co. Ltd. (Taiwan, República da China) como mostrado na Figura 

3.2. 

 

 

 
Figura 3. 2 - Meio filtrante à base de polietilenosinterizado 

 

A regeneração é feita em fluxo contrário ao da filtração, utilizando-se o sistema da 

Figura 3.3, composto por um vaso de pressão (reservatório do líquido de retrolavagem) 

dotado de um medidor de nível; duas válvulas (uma para a alimentação de líquido de 

retrolavagem e a outra para a entrada de ar comprimido); um manômetro e uma saída de água 
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ou outros meios de limpeza a ser utilizado, como ilustra a Figura 3.4. O sistema operou 

conectado a um compressor de ar e as retrolavagens foram realizadas sob pressão 

manométrica de 1 bar.  

 

 
Figura 3. 3 - Sistema de retrolavagem. 

 

O consumo de água na regeneração foi medido diretamente através da leitura na escala 

instalada no reservatório de água. Nos demais casos, quando da utilização de outros meios de 

limpeza, utilizou-se o tempo de aplicação do mecanismo de limpeza como critério de medida 

para avaliação da eficácia. 

 

 
Figura 3. 4 - Vaso de pressão para retrolavagem. 
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3.1.2  Filtração a vácuo convencional  

 

  

Neste mecanismo de filtração a alimentação era feita na parte superior do reservatório 

de suspensão, onde estava instalado o meio filtrante. A partir do acionamento da bomba de 

vácuo, o filtrado escoava para o reservatório onde seu volume era medido ao longo do tempo, 

obedecendo-se às condições experimentais dos testes, conforme mostra a Figura 3.5. A taxa 

de filtração foi calculada a partir do quociente entre o volume acumulado num dado período 

(V) e o valor do respectivo período de tempo (t). 

 
Figura 3. 5 - Sistema de filtração convencional a vácuo. 

 

Na operação de filtração adotou-se como critério de parada dos testes de filtração o 

tempo necessário para produzir um volume de filtrado de 2000 mL. 

Todos os ensaios de filtração foram executados sob vácuo de aproximadamente 600 

mmHg e pressão de 1 bar no reservatório de retrolavagem.  

Após cada filtração, regenerava-se o meio filtrante através da retrolavagem de forma 

apropriada com o objetivo de remover o material retido no meio. Foram realizados testes com 
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água destilada, ar comprimido, solvente (n-hexano), testando-se também o efeito do 

ultrassom. 

 

3.1.3 Filtração a vácuo em meio ultrassônico 

 

 

 A fim de minimizar o efeito de colmatação do meio filtrante, melhorando a taxa de 

filtração e prolongando o tempo de campanha do meio filtrante, um processador ultrassônico 

marca Hielscher, modelo UP100H com frequência de 40kHz foi acoplado ao sistema (vide 

Figuras 3.6 e 3.7). 

Neste mecanismo, a sonda ficava imersa na suspensão durante todo o ciclo de 

filtração. A determinação da taxa de filtração foi feita da mesma forma descrita no item 

anterior, pela técnica da proveta e cronômetro, e sob as mesmas condições de operação de 

vácuo e pressão no reservatório de retrolavagem utilizadas na filtração convencional. 

  
           

  

Figura 3. 6 - Processador ultrassônico 

para laboratório 

 

 

Figura 3. 7 - Sistema de filtração 

ultrassônica 

. 
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DO MEIO POROSO 

 

 

A caracterização do filtro foi feita através das determinações dos seguintes parâmetros: 

a) Porosidade; 

b) Densidade; 

c) Permeabilidade; 

d) Resistência. 

Para a determinação da densidade e da porosidade do material do meio filtrante 

(polietileno sinterizado) pesou- se uma amostra limpa e seca, m1. Em seguida, pesou- se a 

mesma amostra impregnada com álcool etílico a 95%, m2. Considerando-se a impregnação 

completa, a diferença entre a massa seca (m1) e a massa impregnada com álcool (m2) 

corresponde aproximadamente à massa de fluido ocupando o volume de vazios, que permitiu 

a estimativa da porosidade, utilizando-se a eq. 5, mostrada no cap. 2: 

                                                 (5) 

 Para  e . Calcula- se a densidade da amostra ρ como a 

razão entre a massa da amostra limpa e seca e seu volume, assim: 

g/cm
3
                                                                                                                        (12) 

 Com os dados da porosidade, calculou-se a permeabilidade do meio filtrante 

utilizando-se a Eq. 6, Cap. 2: 

                                                    (6) 

 

Onde,  β = 5 e SE = AT/VT. Para o calculo da resistência foi realizado um ensaio de 

filtração com água destilada, no filtro limpo, e os dados experimentais correlacionados à eq. 

(7). 

 

                                                                                                                                  (7) 
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3.3 ENSAIOS PRELIMINARES 

 

 

A fim de testar à eficiência do filtro, a formação da torta, a colmatação dos poros e o 

efeito pós-retrolavagem, foram realizados ensaios com suspensões de amido. 

 

 

3.3.1 Ensaios com suspensões de amido 

 

 

O amido usado para fins analíticos é reconhecidamente composto por partículas muito 

finas, capazes de produzirem suspensões coloidais, condizentes com a faixa de aplicação da 

microfiltração, de modo a servir de referência para testar a eficiência do filtro. A limpeza 

nessa fase foi realizada com ar comprimido e água destilada sob a ação do ultrassom. Foram 

preparadas suspensões a 1,5% (m/v), baseando-se em Rocha (2009), que utilizou CaCO3 e 

realizou ensaios de filtração pelos dois mecanismos já citados: convencional e ultrassônico.  

Foram realizados ensaios com base nas combinações de variáveis resumidas na Tabela 

3.1, a fim de comparar o efeito dos mecanismos e a influência da concentração da amostra 

baseados nos resultados do fluxo. As variáveis estudadas nessa fase e seus níveis encontram-

se listados a seguir: 

Mecanismos de filtração: 

 Filtração a vácuo convencional; 

 Filtração a vácuo em meio ultrassônico. 

Mecanismos de retrolavagens: 

 Ultrassônico (água destilada sob a ação de ultrassom); 

 Ar Comprimido. 

 

 

Tabela 3.  1 - Combinações de variáveis para ensaios com amido 

Mecanismo SST Retrolavagem 

Convecional 15000 Ar comprimido 

Convecional 15000 Ultrassônico 

Ultrassônico 15000 Ar comprimido 

Ultrassônico 15000 Ultrassônico 
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3.4  ENSAIOS COM SUSPENSÕES FLOCULADAS OBTIDAS NO TRATAMENTO DA 

ÁGUA PRODUZIDA SINTÉTICA  

 

 

Foram preparadas dois tipos de amostras para estes ensaios, a primeira foi elaborada 

segundo Rocha (2009), misturando-se em água, cloreto de sódio, petróleo e concentrações de 

sulfeto próximas às encontradas em água produzida, de modo a produzir uma mistura 

semelhante à água produzida real, como mostra na Tabela 3.2.  

 

 

Tabela 3.  2 - Condições usadas no preparo da água produzida sintética 

Parâmetros Valor(mg/L) 

Sulfeto (Na2S) 50 

Teor de Óleo 1000 

NaCl 30000 

 

A incorporação do petróleo ao meio exigia a geração de uma emulsão óleo – água, a 

qual foi proporcionada por um agitador de hélices marca Black & Decker, modelo SB40. Em 

seguida, a água produzida era colocada no jar test, onde, inicialmente, era promovida uma 

reação de oxidação do sulfeto com hipoclorito de sódio, seguida de uma coagulação – 

floculação com sulfato de alumínio, corrigindo-se previamente o pH do meio, quando 

necessário. Portanto, a filtração era aplicada ao sobrenadante do ensaio de floculação, o qual 

continha sólidos em suspensão e óleo, a serem separados na filtração. 

A fim de regenerar o meio filtrante, foram realizadas retrolavagens com n-hexano e 

água destilada, juntamente com a irradiação ultrassônica, visando–se estudar a influência dos 

mesmos na recuperação do meio, definindo também o tempo de retrolavagem ótimo, baseado 

nas condições mostradas na Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.  3 - Condições experimentais usadas nas retrolavagens do meio filtrante. 

Ensaios Tempo de retrolavagem (s) 

1 1 

2 5 

3 10 

4 15 

5 20 
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A segunda amostra substituiu o sulfeto por argila, baseadas nas concentrações em água 

real, a fim de obter sólidos em suspensão, para se aproximar o máximo possível dos valores 

de minerais reais da água sintética, metodologia melhor explicada no próximo tópico. 

 

 

3.5 PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL  

 

 

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios com água produzida sinteticamente, 

foi desenvolvido um planejamento fatorial 2
3
, permitindo a otimização do processo e 

determinar as variáveis que influenciavam no estudo, gerando-se um modelo empírico 

utilizando-se o software Statistica
®
, segundo Barros Neto et al. (1996), além da análise de 

variância (ANOVA) e do método da superfície de resposta (RSM), utilizando o melhor 

método de retrolavagem estudado baseado na eficiência de remoção, em busca das condições 

ótimas, ou seja, as condições que resultem em maiores eficiências de remoção dos parâmetros 

de interesse, como sólidos suspensos, teor de óleos e graxas e turbidez. A seguir, estão 

listados os fatores analisados no estudo da eficiência da filtração, foram observadas: 

Mecanismos de filtração: 

 Filtração a vácuo convencional; 

 Filtração a vácuo em meio ultrassônico. 

Teor de sólidos suspensos na alimentação: Utilizou-se argila dispersa no meio líquido 

nos seguintes níveis de concentração: 

 Nível máximo (SST = 1500 mg/L); 

 Nível mínimo (SST = 500 mg/L). 

Teor de óleos e graxas: 

 Nível máximo (TOG = 150 mg/L); 

 Nível mínimo (TOG = 50 mg/L). 

Teor de sólidos dissolvidos na alimentação: 

 Nível máximo (STD = 30000 mg/L); 

 Nível mínimo (STD = 90000 mg/L). 

Equações empíricas serão obtidas via tratamento estatístico, tendo como base um 

planejamento de 3 fatores e 2 níveis, a fim de descrever o fluxo em cada processo 

(convencional e ultrassônico) como uma função das variáveis empregadas.  
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A matriz de experimentos executados encontra-se esquematizada na Tabela 3.4. 

 

Tabela 3.  4 - Combinações de variáveis para ensaios com suspensão floculada da água produzida 

sintética 

Mecanismo SST (mg/L) STD(mg/L) TOG (mg/L) 

Convencional Máx Mín Máx 

Convencional Máx  Mín Mín 

Convencional Máx Máx Máx 

Convencional Máx Máx Mín 

Convencional Mín Mín Máx 

Convencional Mín Mín Mín 

Convencional Mín Máx Máx 

Convencional Mín Máx Mín 

Ultrassônico Máx Mín Máx 

Ultrassônico Máx Mín Mín 

Ultrassônico Máx Máx Máx 

Ultrassônico Máx Máx Mín 

Ultrassônico Mín Mín Máx 

Ultrassônico Mín Mín Mín 

Ultrassônico Mín Máx Máx 

Ultrassônico Mín Máx Mín 

 

 

3.6 ENSAIOS COM ÁGUA PRODUZIDA REAL 

 

 

Após serem realizados todos os ensaios com água produzida sintética, foram coletadas 

amostras de água produzida do campo produtor terrestre de Carmópolis - Sergipe (UO 

SEAL/PETROBRAS), mais precisamente na chegada da Estação de Bonsucesso, as quais 

foram devidamente acondicionadas em bombonas de polietileno e imediatamente 

transportadas ao laboratório para realização dos experimentos.  

Antes de executar os ensaios de filtração, as amostras sofreram tratamento químico 

oxidativo com hipoclorito de sódio e coagulação-floculação (em “jar test”) com sulfato de 

alumínio, de acordo com a metodologia utilizada por Rocha (2009).  

Foram realizados ensaios de filtração pelos dois mecanismos: convencional e 

ultrassônico. De modo semelhante às amostras sintéticas, foram avaliadas as eficiências de 

remoção de óleos e graxas e de sólidos suspensos. Para tanto, determinaram-se os parâmetros: 

teor de óleos e graxas, teor de sólidos suspensos e turbidez, em cada amostra.  
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3.7 PARÂMETROS ANALÍTICOS 

 

 

Antes e depois de cada ensaio de filtração foram determinados o teor de óleos e 

graxas, o pH, os teores de sólidos totais e dissolvidos e a turbidez da mistura, a fim de 

monitorar o processo de filtração. Para tanto, foram utilizados métodos analíticos baseados no 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater – representado pela sigla 

SMEWW (Clesceri et al., 1998), descritos nos próximos tópicos. 

 

 

3.7.1 Turbidez 

 

 

A turbidez é uma expressão da propriedade ótica da luz que passa através da amostra, 

sendo espalhada ou absorvida em vez de seguir em linha reta. A turbidez pode ser causada por 

sólidos suspensos, matéria orgânica e inorgânica finamente dividida, microrganismos e 

compostos orgânicos coloridos. A correlação da turbidez com a concentração de sólidos 

suspensos é difícil de ser estabelecida, pois o tamanho, a forma e o índice de refração das 

partículas também afetam as propriedades de espalhamento da luz (Clesceri et al, 1998). Os 

valores são expressos em unidade nefelométrica de turbidez (NTU).  

Para a determinação da turbidez, o método aplicado foi o nefelométrico, seção 2130 B, 

segundo Clesceri et al (1998), utilizando-se um turbidímetro marca TECNOPON, modelo 

TB1000 (Figura 3.8), capaz de realizar medições entre 0 e 1000 NTU.  

 

 
Figura 3. 8 - - Turbidímetro marca TECNOPON, modelo TB1000 
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3.7.2 pH 

 

 

O pH foi determinado pela técnica eletrométrica, usando-se um pHmetro marca Delta 

Ohm, modelo HD3405.2. 

 

 

3.7.3 Teor de sólidos suspensos 

 

 

As partículas de maior dimensão, retidas num papel de filtro com tamanho de poro 

específico, correspondem aos resíduos não filtráveis, também denominados sólidos suspensos 

totais (SST). Seguindo-se a metodologia disposta no SMEWW, seção 2540 D (CLESCERI et 

al, 1998), filtrou-se a amostra através de uma membrana tipo acetato de celulose de 0,45 μm, 

seguida de secagem em estufa marca BRASODONTO modelo 3, em temperaturas  de (103 ± 

2) ºC. Após a secagem em estufa, até atingir massa constante, as membranas contendo os 

sólidos retidos na filtração foram pesadas em balança analítica marca SHIMADZU, modelo 

MO54-E123J, para posterior cálculo do teor de SST. 

 

 

3.7.4 Determinação dos sólidos dissolvidos  

 

 

 Os sólidos dissolvidos totais (STD) ou salinidade são os sólidos filtráveis que 

atravessam a membrana filtrante. Para determinação do teor de STD em uma amostra é 

necessário, de acordo com o método 2540 C do SMEWW, a secagem do filtrado a 180°C, por 

2 h, após filtração da amostra em meio filtrante com poros de 0,45 μm. 

 

 

3.7.5 Determinação do teor de óleos e graxas 
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Para a determinação do teor de óleos e graxas foi utilizado o método da espectroscopia 

de infravermelho, usando-se um analisador Infracal da Wilks Enterprise (USA), modelo 

TOG/TPH Analyzer, de acordo com a norma ASTM D 1129, gentilmente cedido pelo 

Laboratório de Tecnologias de Alimentos – LTA do Departamento de Engenharia Química da 

Universidade Federal de Sergipe. 

 

 

Figura 3. 9 - Espectrofotômetro Infracal da Wilks Enterprise (USA) modelo TOG/TPH Analyzer 

 

 

Ressaltando que os valores de TOG e SST apresentados no planejamento são valores 

nominais, mas as eficiências de remoção foram calculadas com base nos valores reais 

medidos. 

 

 

3.7.6 Determinação da Concentração de Sulfeto 

 

 

Determinava-se a concentração de sulfeto empregando-se o método Iodometrico - 

seção 4500S F do SMEWW, que consiste em uma titulação utilizando tiossulfato de sódio 

0,025N. A amostra foram adicionados solução de iodo 0,025N e acido clorídrico, seguida de 

titulação com tiossulfato de sódio ate o ponto de equivalência, quando se adicionava a 

suspensão de amido. 
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CAPÍTULO 4 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DO MEIO POROSO 

 

 

 A porosidade, ε do meio filtrante foi determinada pela Eq. 5, com daodos do volume 

vazio e volume total do filtro. A porosidade obtida foi 20%. 

 A permeabilidade, k foi determinada pela Eq. 6 e o valor obtido foi 680 mDa. 

 A densidade foi obtida pela razão da massa do filtro seco e o volume de sólidos 

determinado experimentalmente. O valor da densidade, ρ foi de 0,31 g/cm
3
. 

A resistência foi calculada no filtro limpo, com os dados do fluxo, obtidos a partir do 

coeficiente angular no ajuste da curva e a variação de pressão. A resistência do meio filtrante 

limpo, Rm equivale a 4,46 x 10
7 cm

-1
. 

 

 

4.2 ENSAIOS PRELIMINARES DA FILTRAÇÃO COM SUSPENSÕES DE AMIDO 

 

 

Os resultados obtidos nas filtrações de suspensões de amido a 1,5% (m/v), pelos 

mecanismos convencional e ultrassônico encontram-se na Figura 4.1. Em todos os 

experimentos o volume de filtrado coletado nos ensaios foi de 2 litros. 
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Figura 4. 1 - Fluxo de filtrado em função do tempo para os mecanismos de filtração convencional e 

ultrassônico de suspensões de amido;ΔP = 600 mmHg; C= 1,5% 

 

Analisando-se o fluxo do filtrado ao longo do tempo, observou- se que houve um 

decaimento do mesmo no decorrer do tempo devido ao aumento da resistência à filtração, ou 

seja, se a pressão e mantida constante durante a filtração, o fluxo de filtrado diminuirá 

progressivamente, não havendo uma diferença significativa entre os dois processos estudados. 

Isto ocorre porque, à medida que as partículas solidas vão sendo depositadas (formando a 

torta), a resistência ao escoamento vai aumentando. 

 As mudanças no comportamento das curvas foram causadas pela interrupção na 

operação do sistema, como explicado a seguir. 

A Figura 4.2 foi construída com base na equação de Darcy modificada com o intuito 

de avaliar a característica da torta. Pode-se observar que as inclinações das curvas mudam 

após o volume de 1000 mL, coincidente com o instante da parada e quebra momentânea do 

vácuo para esvaziamento do recipiente de filtrado. A explicação mais provável para isto é que 

a quebra do vácuo reduziu o adensamento da torta, com consequente redução da resistência à 

filtração assim que o processo de filtração foi retomado, sendo que a compressibilidade da 

torta foi mais pronunciada após a quebra do vácuo, sob mecanismo ultrassônico. 
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Figura 4. 2 - Curva de filtração tipo Darcy para os 2 mecanismos de filtração de suspensões de amido; 

ΔP = 600 mmHg; C= 1,5% 

 

A partir dos resultados obtidos neste ensaio, constatou que este tipo de operação onde 

a variação do fluxo diminui ao longo do tempo é indicado para tortas pouco compressíveis. 

Similares resultados foram constatados por Vidal (2006) e pode ser representada através da 

Eq.13: 

 

                                                                                                               (13) 

 

onde, V é o volume filtrado no tempo t, AT área total da torta sobre o filtro, μ a viscosidade 

do filtrado, ΔP a diferença de pressão, r a resistência especifica do filtro e ν o volume de torta 

depositada por unidade de volume de filtrado. 

Em relação ao mecanismo ultrassônico, as características das partículas tenham 

favorecido a obstrução dos poros, ao invés de formar a torta e mantê-la de certa forma 

suspensa por um mecanismo de ressonância. Rocha (2009) constatou algo semelhante ao 

filtrar suspensões de carbonato de cálcio, concluindo que o ultrassom prejudicou o 

desempenho do filtro no caso de suspensões com partículas muito finas. 
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Segundo Rocha (2009), que efetuou ensaios de filtração com filtro cerâmico imerso 

em suspensões aquosas de carbonato de cálcio, sob a influência de um campo ultrassônico 

com frequência de 40 kHz, o campo ultrassônico influenciou negativamente no fluxo de 

filtrado, aumentando a resistência à filtração, concluindo que isto se deve à penetração de 

partículas nos interstícios do meio poroso. Tal mecanismo mostrou-se menos eficaz que a 

filtração a vácuo convencional. 

Sandoval et al. (2006) estudaram o efeito da sonicação em suspensão contendo argila e 

discute sobre fato semelhante afirmando, que a sonicação diminui o tamanho das partículas, 

ocasionando assim o alojamento das mesmas nos interstícios do meio filtrante, de forma 

compactada, o que pode explicar a queda do fluxo de filtrado.  

 

 

4.2.1 Avaliação da regeneração do meio filtrante 

 

 

As Figuras 4.3 e 4.4 representam as curvas de filtração obtidas fazendo-se passar água 

destilada através do meio filtrante, sob pressão constante de 600 mmHg, após o mesmo ter 

sido submetido a filtrações de soluções não floculadas de amido, pelos mecanismos 

convencional e ultrassônico no tempo necessário para obtenção de 2 L de filtrado, e 

subsequentes limpezas com ar e ultrassom, respectivamente, para avaliar o grau de 

regeneração do meio filtrante e comparar o seu desempenho com o filtro novo. As limpezas 

tiveram durações de 30 s. 
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Figura 4. 3 - Avaliação da regeneração do meio filtrante através da limpeza com ar; mecanismo de 

filtração convencional 

 

Figura 4. 4 - Avaliação da regeneração do meio filtrante através da limpeza com ultrassom; 

mecanismo de filtração convencional 

. 

Os resultados obtidos mostram que, nos dois tipos de limpeza, a regeneração não foi 

completa. O efeito da limpeza com ar mostrado na Figura 4.3 revelou algo inesperado: um 

aumento de desempenho do filtro após a terceira limpeza (Retro 3), o que pode ser atribuído à 
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interconexão de vazios e abertura de canais no meio filtrante ou a remoção de finos de 

plástico remanescentes do processo de moldagem e sinterização, que provocou um provável 

aumento da permeabilidade do meio. 

Experimentos semelhantes ao da retrolavagem com o mecanismo de filtração 

convencional foram desenvolvidos para o mecanismo de filtração sob ultrassom, cujos 

resultados encontram-se nas Figuras 4.5 e 4.6. 

 

 

 

Figura 4. 5 - Avaliação da regeneração do meio filtrante através da limpeza com ar; mecanismo de 

filtração ultrassônico 

. 
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Figura 4. 6 - Avaliação da regeneração do meio filtrante através da limpeza com ultrassom; 

mecanismo de filtração ultrassônico 

 

As Figuras 4.5 e 4.6 indicam também que as retrolavagens não apresentaram o efeito 

regenerativo desejado. Nota-se que, para suspensões de amido, o ultrassom não é um 

mecanismo muito eficiente tanto para a retrolavagem, quanto para melhorar a filtração, o que 

está de acordo com o trabalho de Rocha (2009), referente à filtração de suspensões de 

carbonato de cálcio. Observou-se nesses experimentos que o melhor mecanismo de filtração 

foi o convencional e o melhor método para limpeza do meio filtrante foi a injeção de uma 

corrente reversa de ar comprimido. 

 

 

4.3 ENSAIOS COM SUSPENSÕES FLOCULADAS OBTIDAS NO TRATAMENTO DA 

ÁGUA PRODUZIDA SINTÉTICA 

 

 

As suspensões floculadas foram submetidas à filtração convencional e ultrassônica 

como nos ensaios realizados com suspensões não floculadas de amido, descrito no capitulo 

anterior. Nos ensaios discutidos neste item, as suspensões filtradas foram as frações 

sobrenadantes do tratamento físico-químico da água produzida sintetizada em laboratório, 

segundo a metodologia já apresentada, ilustrado nas Figuras 4.7 e 4.8.  
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Figura 4. 7 - Água produzida sintética antes do tratamento físico-químico 

 

 
Figura 4. 8 - Água produzida sintética durante o tratamento físico-químico 

 

Nas Figuras 4.9 e 4.10 mostram resultados da filtração das suspensões floculadas 

obtidas no tratamento da água produzida sintética pelo mecanismo convencional a vácuo, 

após o meio filtrante ter sido retrolavado com n-hexano, durante intervalos de tempo 

diferentes, a fim de se estimar o volume ótimo de solvente necessário para a retrolavagem. 
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Figura 4. 9 -  Curvas de filtração da água produzida sintética obtidas após retrolavagem do 

filtro com n-hexano em diferentes tempos; ΔP = 600mmHg 

 

Figura 4. 10 - Fluxo de filtração da água produzida sintética obtidas após retrolavagem do 

filtro com n-hexano em diferentes tempos; ΔP = 600mmHg 
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Pode-se observar na Figura 4.9 que a curva da primeira filtração utilizando-se água 

destilada tem comportamento linear, enquanto as curvas de filtração da água produzida 

sintética apresentam formato semelhante ao de uma função tipo potência. Isso está 

diretamente relacionado ao aumento da resistência à filtração, que aumenta com o bloqueio 

dos poros do meio filtrante e com o aumento da espessura da camada de torta, o que já foi 

discutido em itens anteriores. 

Conforme mostra a figura 4.10, o comportamento da curva é assintótico, isso implica 

em, quando o tempo tender a infinito, o fluxo de filtrado deve tender a zero. 

Observa-se ainda na figura 4.10 que o fluxo inicial foi reduzido à medida que se 

aumentou o tempo de passagem do solvente durante as retrolavagens. Provavelmente, isso foi 

provocado pela hidrofobia do meio filtrante adquirida pela passagem do solvente através dos 

poros. Assim, provavelmente, quanto maior o tempo de aplicação do solvente, maior a 

rejeição do meio à passagem do filtrado após a retrolavagem. Evidentemente, esse aspecto 

precisa ser melhor estudado. 

Comparando-se as curvas obtidas através das filtrações utilizando retrolavagem com 

solvente em tempos diferentes, notou-se que a curva correspondente a 15 s foi a que mais se 

aproximou da curva ideal (obtida com água destilada), indicando que, possivelmente, deve 

existir um volume ótimo de solvente a ser aplicado na retrolavagem. Com base nesse 

resultado, foram realizados ensaios comparando outros mecanismos de retrolavagem de água 

e solvente (n-hexano) sob a ação do ultrassom, para otimizar o processo de filtração. 

Primeiramente, foi testada a retrolavagem utilizando-se água sob ação do ultrassom, 

para o mecanismo de filtração convecional. Pode- se observar no Figura 4.11 que houve um 

aumento no tempo de filtração e uma queda do fluxo inicial à medida que foram efetuadas 

novas filtrações, constatando-se que a retrolavagem com água, mesmo sob ação do ultrassom 

não é muito eficiente, o que pode ser explicado pela deposição de um filme de óleo sobre a 

superfície filtrante ou pela formação de lamas compostas por óleos e partículas suspensas, 

colmatando os poros do filtro, uma vez que a água não tem poder de solvência em relação ao 

óleo, impossibilitando a remoção da torta. 
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Figura 4. 11 - Volume de filtrado em função do tempo na filtração; filtração a vácuo convencional; 

retrolavagem com água sob ultrassom 

Por outro lado, como pode ser visto na Figura 4.12, a retrolavagem com solvente sob 

ultrassom influenciou positivamente na limpeza do meio filtrante, proporcionando um 

aumento no fluxo de filtrado, à medida que foram feitas as retrolavagens. Isto mostra que o 

solvente consegue remover mais efetivamente a torta formada no meio filtrante durante o 

processo de filtração. Portanto, este tipo de retrolavagem mostrou-se muito mais eficiente que 

a retrolavagem com água sob ação do ultrassom. 
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Figura 4. 12 - Volume de filtrado em função do tempo na filtração; filtração a vácuo convencional; 

retrolavagem com solvente sob utrassom 

 

Com base nos resultados do estudo de retrolavagem, foram preparadas amostras 

baseadas no planejamento experimental apresentado na Metodologia, submetendo-as ao 

tratamento físico- químico e, posteriormente, à filtração sob os mecanismos convencional e 

ultrassônico. Os resultados obtidos nestes experimentos estão delineados nos tópicos 

seguintes. 

 

 

4.3.1 Filtração a vácuo convencional de água produzida sintética 

 

 

A filtração das suspensões floculadas obtidas no tratamento da água produzida 

sintética pelo mecanismo convencional a vácuo produziu os resultados mostrados nas Figuras 

de 4.13 a 4.16.  
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Figura 4. 13 - Fluxo de filtrado em função do tempo na filtração a vacuo convencional para 2 

níveis de TOG; SST=1000mg/L; STD=30000mg/L 

 

Figura 4. 14 - Fluxo de filtrado em função do tempo na filtração a vacuo convencional para 2 níveis de 

TOG; SST=1500mg/L; STD=30000mg/L 
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Figura 4. 15 - Fluxo de filtrado em função do tempo na filtração a vacuo convencional para 2 níveis de 

TOG; SST=1000mg/L; STD=90000mg/L 

 

Figura 4. 16 -  Fluxo de filtrado em função do tempo na filtração a vacuo convencional para 2 

níveis de TOG; SST=1500mg/L; STD=90000mg/L 
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 Com base nas Figuras 4.13 a 4.16 as variáveis TOG e STD, exercem influência direta 

sobre o fluxo de filtrado.  

A seguir são mostrados os resultados do planejamento fatorial segundo seção 3.5. A 

priori foi analisada a significância estatística de cada fator (TOG, STD, SST) na variável 

fluxo (variável resposta). A Tabela 4.1 mostra os resultados advindos da aplicação da 

ferramenta ANOVA (com nível de significância de 5%). Para tanto foi utilizado o software 

Statística 6.0. Pelos resultados são relevantes para o estudo do fluxo todos os fatores, com 

menos probabilidade somente o SST. As interações entre os fatores estatisticamente 

significante foram SST- STD, SST – TOG, STD – TOG. 

 

 
Tabela 4. 1 -  ANOVA para os resultados dos testes de filtração pelo mecanismo convencional 

 Soma 

quadrática 

S.Q. 

Graus de 

liberdade 

df 

Média 

quadrática 

M.Q. 

F p 

(1)SST 139,92 1 139,92 5,4984 0,032262 

(2)STD 4948,33 1 4948,33 194,4538 0,000000 

(3)TOG 17739,11 1 17739,11 697,0907 0,000000 

1 by 2 4082,53 1 4082,53 160,4304 0,000000 

1 by 3 1792,64 1 1792,64 70,4450 0,000000 

2 by 3 2323,10 1 2323,10 91,2906 0,000000 

1*2*3 44,06 1 44,06 1,7315 0,206762 

Erro 407,16 16 25,45   

SS 31476,85 23    
F – Valor de distribuição 

P - Probabibilidade 

 

 

Outra maneira de visualizar o comportamento dos dados da Tabela 4.3 é através do 

método de superfície de resposta (RSM), que nos permite estudar as variáveis dependentes do 

processo. As Figuras 4.17 a 4.19 mostram as influências das variáveis estudadas sobre o fluxo 

de filtrado. 
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Figura 4. 17 - Efeito do STD e SST no fluxo de filtrado pelo mecanismo convencional para um TOG 

médio 

 

Analisando a Figura 4.17, as condições operacionais que produziram maiores fluxos 

de filtrado corresponderam aos altos valores de STD e SST, o que pode estar associado ao 

efeito da força iônica sobre a aglutinação de partículas e a filtrabilidade da suspensão. 

Entretanto estudos mais aprofundados são necessários. 
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Figura 4. 18 - Efeito do TOG e SST no fluxo de filtrado pelo mecanismo convencional 

 

 

Na Figura 4.18, o fluxo de filtrado é baixo para baixas concentrações de TOG e SST. 

Entretanto, o aumento simultâneo dessas duas variáveis provoca o aumento do fluxo de 

filtrado, revelando um efeito sinérgico.  

 

 



88 

 

 

 

 

Figura 4. 19 - Efeito do STD e TOG no fluxo de filtrado pelo mecanismo convencional 

Da mesma forma que nas outras interações a Figura 4.19 nos mostra que quanto maior 

a concentração das variáveis TOG, SST e STD maior o fluxo, podendo associar aos estudos 

de Rosa & Carvalho (2006), que afirma que o fato de o fluxo aumentar devido aos altos níveis 

de TOG e salinidade pode ser justificado através das variáveis que influenciam a Equação de 

Darcy: 

 

                                                                                                                     (13) 

 

onde: q é a vazão (m
3
/s), k a permeabiladade (m

2
), A é a área (m

2
), ΔP a pressão (Pa), µ a 

viscosidade (Pa.s) e  L  a espessura do meio filtrante (m). 

Com base na Eq. 13, as prováveis variáveis do presente trabalho que influenciam a 

vazão são k, µ e L, uma vez que a área e a pressão foram constantes durante toda a operação. 

A permeabilidade é uma propriedade do meio poroso e, consequentemente 

independente do fluido que o satura. Entretanto, certos fatores podem influenciar o valor da 

permeabilidade medida. Entre eles temos o efeito da reação fluido - meio filtrante. Este 

fenômeno ocorre comumente quando o meio poroso contém água salgada onde fluidos com 
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salinidades elevadas apresentam maiores valores de permeabilidade. Logo, pela Eq. 13, o 

aumento da permeabilidade implica no aumento de vazão o que justifica o perfil dos gráficos 

de RSM. 

Nesse contexto, o presente trabalho será objeto para estudos futuros. 

 

 

4.3.2 Filtração Ultrassônica de água produzida sintética 

 

 

Experimentos semelhantes foram desenvolvidos utilizando-se a filtração a vácuo sob a 

influência do ultrassom, cujos resultados são mostrados a seguir. 

Conforme se pode observar na Tabela 4.2, o fluxo em meio ultrassônico apresenta 

uma única variável determinante: a salinidade, diferente da filtração a vácuo convencional, 

que se mostrou dependente das três variáveis estudadas (TOG, SST e STD). 

 

 

Tabela 4. 2 -ANOVA para os resultados dos testes de filtração pelo mecanismo ultrassônico 

 

Soma 

quadrática 

S.Q. 

Graus de 

liberdade 

df 

Média 

quadrática 

M.Q. 

F p 

(1)SST 11,17 1 11,17 0,0920 0,765514 

(2)STD 10304,51 1 10304,51 84,9304 0,000000 

(3)TOG 75,47 1 75,47 0,6220 0,441837 

1 by 2 4113,21 1 4113,21 33,9013 0,000026 

1 by 3 84,42 1 84,42 0,6958 0,416482 

2 by 3 13053,63 1 13053,63 107,5888 0,000000 

1*2*3 4058,08 1 4058,08 33,4469 0,000028 

Erro 1941,26 6 121,33   

Total 33641,74 3    
F – Valor de distribuição 

P - Probabibilidade 

 

Como na filtração convencional, as influências das variáveis no fluxo de filtrado 

foram estudadas, as quais estão apresentadas nas Figuras 4.20 a 4.22. 
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Figura 4. 20 - Efeito do STD e SST no fluxo de filtrado pelo mecanismo ultrassônico 

  

Um efeito contrário ao que ocorreu na filtração convencional aconteceu com a 

filtração ultrassônica. Observa-se a partir da Figura 4.20 que o fluxo diminui com o aumento 

da concentração. 
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Figura 4. 21 - Efeito do TOG e SST no fluxo de filtrado pelo mecanismo ultrassônico 

 

 

Pode- se observar nesse caso (Figura 4.21), que não houve efeito de interação entra as 

variáveis, por dois motivos, um dos motivos, como se pode observar a partir da Tabela 4.2, as 

variáveis TOG e SST não têm influência no fluxo para este tipo de mecanismo, isso explica o 

efeito ultrassônico, por manter as partículas sempre em suspensão, provavelmente devido a 

um efeito de ressonância. Os maiores fluxos alcançados para valores mais altos de TOG e 

SST estão compatíveis com os resultados obtidos na filtração convencional, porém o 

comportamento mais monótono da superfície deve ter relação com a influência positiva do 

campo ultrassônico, mantendo a resistência à filtração num nível aproximadamente constante. 
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Figura 4. 22 -  Efeito do STD e TOG no fluxo de filtrado pelo mecanismo ultrassônico 

 

Nesta Figura 4.22, observamos que o aumento das concentrações das variáveis 

diminui o fluxo do filtrado. 

No mecanismo ultrassônico notou-se que a permeabilidade foi afetada tanto pela 

salinidade quanto pelo efeito da sonicação. Kobayashi et al. (2003) citam que a sonicação em 

meio aquoso aumenta a permeabilidade do meio filtrante. 

Além disso, sabe-se que o fluxo é influenciado por dois mecanismos: difusivo e 

convectivo. Na filtração convencional o mecanismo difusivo é gerado pelo diferencial de 

concentração (TOG e STD) e o convectivo é gerado pelo diferença de pressão. Já na filtração 

ultrassônica tem-se o mecanismo difusivo gerado pelo diferencial de salinidade e o 

convectivo, além do diferencial de pressão da bomba, temos a presença do ultrassom o que 

acarreta que a parcela convectiva na filtração ultrassônica é preponderante, enquanto que na 

filtração convencional a parcela difusiva é o dominante (INCROPERA, 2003). 

Como temos um fluxo alto quando a concentração de sal é baixa iremos analisar o 

perfil do fluxo nestas condições. 
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Figura 4. 23 - Fluxo de filtrado versus tempo na filtração a vácuo ultrassônica para 2 níveis de TOG; 

SST:1500mg/L; STD:30000mg 

 

Figura 4. 24 - Fluxo de filtrado versus tempo na filtração a vácuo convencional para 2 níveis 

de TOG; SST:1000mg/L; STD:30000mg 
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De acordo com as Figuras 4.23 e 4.24 o uso do ultrassom prolongou o efeito da 

colmatação, provocado pela formação da torta, uma vez que a cavitação induzida no meio 

impede que as partículas se acumulem nos interstícios do material poroso, bem como deve 

inibir o adensamento da torta. Desta forma, o decaimento do fluxo ocorreu de forma mais 

lenta se comparado com o mecanismo convencional, proporcionando uma filtração mais 

rápida.  

 

 

4.4 COMPARATIVO DOS MECANISMOS QUANTO À REMOÇÃO DE TOG , SST E 

TURBIDEZ 

  

 

Os valores do pH do efluente sintético após o processo de filtração esteve em torno de 

6 em todos os ensaios, o que está dentro dos limites estabelecidos de acordo com o 

CONAMA 397/2008, onde consta que tal parâmetro deve apresentar valores entre 5 e 9 para 

fins de descarte.  

 

 

Tabela 4. 3 - Comparativo de remoção de TOG  nas amostras de água sintética 

SST (mg/L) STD(mg/L) TOG (mg/L) MECANISMO REMOÇÃO DE TOG % 

1500 30000 150 
Convencional 99,46 

Ultrassônico 99,50 

1500 30000 50 
Convencional 97,26 

Ultrassônico 97,72 

1500 90000 150 
Convencional 98,37 

Ultrassônico 97,94 

1500 90000 50 
Convencional 100,00 

Ultrassônico 93,06 

1000 30000 150 
Convencional 97,50 

Ultrassônico 86,50 

1000 30000 50 
Convencional 77,34 

Ultrassônico 80,83 

1000 90000 150 
Convencional 98,59 

Ultrassônico 94,01 

1000 90000 50 
Convencional 99,04 

Ultrassônico 83,78 
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Os resultados mostrados na Tabela 4.3 representam a porcentagem de redução de TOG 

nas amostras de água produzida sintética ensaiadas, que correspondem a uma média de 

redução de 96% no mecanismo convencional e 92% no mecanismo ultrassônico. 

Os critérios adotados com relação ao teor de óleos e graxas e demais parâmetros de 

controle podem variar com o tipo de destino que será dado ao efluente. No caso da reinjeção, 

a presença de óleo pode levar à queda na injetividade, especialmente se a injeção estiver 

sendo realizada em uma zona que não tenha contido óleo anteriormente (poço de descarte) 

(SILVA, 2000).  

O processo de filtração também serve como meio de recuperação de óleo, o qual, de 

acordo com Gabardo (2007), pode ser reciclado para o processo, com benefício duplo: 

econômico e ambiental. Por esses e outros motivos, a determinação do teor de óleos e graxas 

(TOG) é tão importante no processo de tratamento da água produzida. 

Na Tabela 4.4, pode- se observar a remoção de SST nas condições experimentais, onde 

a melhor condição estudada para remoção do sólidos foi com valor máximo de sólidos e 

mínimo de dissolvidos para os dois mecanismos. 

Tabela 4. 4 - Comparativo de remoção de SST nas amostras de água sintética 

SST (mg/L) STD(mg/L) TOG (mg/L) MECANISMO REMOÇÃO DE SST % 

1500 30000 150 
Convencional 79,04 

Ultrassônico 91,82 

1500 30000 50 
Convencional 55,73 

Ultrassônico 17,65 

1500 90000 150 
Convencional 25,22 

Ultrassônico 56,87 

1500 90000 50 
Convencional 42,21 

Ultrassônico 10,53 

1000 30000 150 
Convencional 62,30 

Ultrassônico 66,67 

1000 30000 50 
Convencional 58,06 

Ultrassônico 59,22 

1000 90000 150 
Convencional 26,95 

Ultrassônico 21,70 

1000 90000 50 
Convencional 20,33 

Ultrassônico 48,00 

 

 

Com relação ao efeito ultrassônico, de acordo com Vadoothker (2009), a vibração 

causada pelo campo ondulatório pode acomodar melhor as partículas finas nos poros, 
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permitindo que as mesmas atravessem o meio filtrante com maior intensidade que no 

convencional. Esta é outra possível explicação para a baixa eficiência na coleta de partículas 

na filtração ultrassônica. Evidentemente, este mecanismo de filtração é bastante complexo e 

necessita ser melhor estudado, principalmente quanto à influência da relação tamanho de 

partícula/tamanho médio dos poros, da massa específica das partículas em suspensão, bem 

como da frequência de vibração – que deve ser otimizada para cada tipo de suspensão. 

Na determinação da turbidez, obteve-se uma média de redução de 92,59% no 

mecanismo convencional e 83,25% no mecanismo ultrassônico, conforme mostra a Tabela 

4.5. 

 

Tabela 4. 5 - Comparativo de remoção de turbidez nas amostras de água sintética 

SST (mg/L) STD(mg/L) TOG (mg/L) MECANISMO 
REMOÇÃO DE 

TURBIDEZ % 

1500 30000 150 
Convencional 98,01 

Ultrassônico 97,85 

1500 30000 50 
Convencional 96,23 

Ultrassônico 94,70 

1500 90000 150 
Convencional 90,68 

Ultrassônico 94,98 

1500 90000 50 
Convencional 98,65 

Ultrassônico 73,06 

1000 30000 150 
Convencional 97,51 

Ultrassônico 86,94 

1000 30000 50 
Convencional 87,18 

Ultrassônico 92,43 

1000 90000 150 
Convencional 79,76 

Ultrassônico 38,53 

1000 90000 50 
Convencional 92,70 

Ultrassônico 87,54 

 

Foram alcançados melhores rendimentos no mecanismo de filtração convencional. No 

caso da filtração ultrassônica, não se constatou uma eficiência satisfatória nos ensaios 

realizados com água produzida sintética, ao contrário do que foi obtido por Rocha (2009) que 

usou filtro à base de cerâmica porosa. Possivelmente, a divergência entre as duas abordagens 

esteja relacionada à diferença marcante entre os dois tipos de materiais dos meios filtrantes, 

uma vez que o presente trabalho foi totalmente desenvolvido utilizando-se um filtro à base de 

polietileno sinterizado, portanto, de natureza orgânica, se contrapondo à natureza inorgânica 

do material usado por Rocha (2009). 
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4.5 ENSAIOS COM ÁGUA PRODUZIDA REAL 

 

 

Após estudar amostras de água produzida sintetizadas em laboratório, foram 

analisados a amostra de água real, coletada  na Estação de Bonsucesso, campo de Carmopólis-

Sergipe- Brasil. As características da água  produzida utilizada se encontra na Tabela 4.6. 

   

 
Tabela 4. 6 - Característica da amostra de Bonsucesso - Sergipe 

TOG(mg/L) Concentração de Sulfeto(mg/ L) Turbidez(NTU) SST(mg/ L) STD(mg/ L) 

115,3 60,8 112,3 387,5 78182,5 

 

 

 As características da amostra foram determinadas de acordo com os procedimentos 

mostrados no Cap. 3, incluindo a análise de sulfeto, que foi determinada de acordo com 

método iodométrico - seção 4500S F do SMEWW, segundo Clesceri et al (1998).  

A metodologia foi empregada a fim de definir a demanda de cloro necessária à 

oxidação da amostra. 

A Figura 4.25 (a) representa a amostra “in natura” de Bonsucesso, a Figura 4.25(b) 

mostra a formação de flocos no tratamento e a Figura 4.25(c) mostra a etapa de sedimentação 

e o sobrenadante que foi submetido aos ensaios de filtração nos mecanismos convencional e 

ultrassônico. 

 

 
Figura 4. 25 - Etapas do tratamento físico- químico da água produzida real: a) água bruta; b) 

coagulação- floculação; c) sedimentação 
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Os resultados produzidos pelos mecanismos de filtração estão representados num 

gráfico fluxo de filtrado em função do tempo (Figura 4.26), que permite analisar o efeito de 

cada mecanismo.  

 

 
Figura 4. 26 - Curvas de fluxo em função do tempo para os  mecanismos de filtração na água real 

  

Pôde- se observar a partir destes resultados que a filtração convencional produziu 

melhores resultados que a filtração sob influência do ultrassom.  

 Como a água produzida obtida em campos de petróleo possui uma composição 

bastante complexa, não se pode afirmar com segurança quais as possíveis causas desse 

comportamento. Entretanto, pressupõe-se que a distribuição de tamanho de partículas e a 

própria composição da amostra real que favoreceram o aumento da resistência do meio. 

Portanto, outras condições operacionais para a filtração ultrassônica devem ser estudadas, 

sobretudo a obtenção da frequência ótima de vibração, o que não foi possível ser estudado por 

falta de um equipamento capaz de permitir a variação da mesma. 

Apesar de serem sistemas bastantes dissimilares, os resultados obtidos nos ensaios de 

filtração com suspensões de amido mostraram-se de algum modo semelhantes aos obtidos 

com a água produzida real e aos resultados obtidos por Rocha (2009) com suspensões de 

carbonato de cálcio, reforçando a hipótese de que a presença de partículas muito finas seja a 

chave para explicar a redução de desempenho da filtração em meio ultrassônico. 

Mesmo tendo ocorrido à inversão de desempenho entre os dois mecanismos de 

filtração comentada anteriormente, os ensaios produziram boas eficiências de remoção de 
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sólidos suspensos (SST) e de óleos e graxas (TOG). Os dados referentes às variáveis 

estudadas para os dois mecanismos de filtração estão comparados na Figura 4.3. 
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Figura 4.27 – Eficiências de remoção dos parâmetros de qualidade para água produzida real 

 

Como nos ensaios realizados com água sintética, os percentuais de redução dos 

parâmetros de qualidade do efluente foram bastante significativos. A Figura 4.3 compara o 

efeito de remoção para os mecanismos convencional e ultrassônico, os quais produziram 

resultados bastante próximos, no que se diz respeito à turbidez, e diferenças mais 

significativas em relação aos SST e TOG, provavelmente devido ao fato do efeito ultrassônico 

ter facilitado a passagem das partículas finas através do meio poroso. 

Como o meio filtrante usado nos testes com água produzida real foi idêntico ao 

utilizado nos testes com água sintética, a diferença de eficiência pode ser atribuída à diferença 

entre a distribuição de tamanho de partículas e à composição dos dois sistemas. A água 

produzida real deve ter maiores teores de finos em suspensão, os quais não foram retidos pelo 

filtro ou não flocularam a contento nas condições testadas. 
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CAPÍTULO 5 

 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Os ensaios preliminares de filtração utilizando suspensões de amido revelaram que a 

aplicação de ultrassom tem efeito negativo sobre o fluxo de filtrado, provavelmente devido à 

intensificação da colmatação dos poros do meio filtrante. Entretanto, para suspensões 

floculadas, com maiores tamanhos de partículas, o efeito do campo ultrassônico mostrou-se 

bastante positivo. 

Comparando-se as estratégias de limpeza do meio filtrante solvente/ultrassom e 

água/ultrassom, constatou-se que a primeira proporcionou melhores resultados, uma vez que a 

capacidade de filtração do sistema após a regeneração foi superior. Além disso, observou-se 

que o tempo de lavagem com solvente também influenciou na capacidade filtração do meio 

filtrante limpo, implicando na existência de um tempo ótimo de lavagem. 

Através da Análise de Variância (ANOVA) foi possível comprovar que nos ensaios 

com água produzida sintética o aumento simultâneo do TOG e do SST influenciou 

positivamente sobre o fluxo de filtrado para os dois mecanismos de filtração estudados. Uma 

hipótese plausível para explicar este comportamento é que haja uma interação preferencial 

entre as partículas de óleo e as de sólidos em suspensão, formando agregados que afetam 

menos a filtração do que a deposição do óleo diretamente sobre a superfície filtrante. 

Apesar da salinidade não sofrer redução durante a filtração, a mesma influenciou 

positivamente no fluxo de filtrado. A provável explicação para este efeito deve estar associada 

ao aumento da força iônica, que pode ocasionar um aumento da filtrabilidade das suspensões, 

porém os estudos realizados não permitem tirar conclusões absolutas sobre o fenômeno. Logo 

estudos posteriores podem ser desenvolvidos para elucidar tal fato.     

A influência ultrassônica no fluxo do mecanismo de filtração da água produzida 

sintética obteve um bom perfil no comportamento, comparada ao mecanismo convencional 

que produziu ainda assim melhores resultados nas remoções das variáveis estudadas 

(SST,TOG). 
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 Diferentemente da água sintética, o mecanismo de filtração convencional proporcionou 

o perfil de filtração esperado na água real em comparação ao mecanismo ultrassônico. Para os 

dois mecanismos a remoção de TOG e SST obteve uma alta eficiência. 

Existindo assim uma necessidade de estudar o efeito da frequência sobre a filtração 

ultrassônica para um dado sistema sólido- fluido. 

Os resultados alcançados motivam estudos posteriores visando à otimização do 

consumo de solvente na limpeza do filtro, bem como o desenvolvimento de técnicas 

alternativas de limpeza, uma vez que o meio filtrante mostrou-se íntegro após as filtrações e 

limpezas sucessivas com solvente. 

 Diante dos resultados obtidos, o plástico sinterizado mostrou-se adequado para o 

desenvolvimento de filtros aplicáveis ao tratamento de água produzida, uma vez que tal 

material proporcionou eficiência elevadas de remoção de TOG e SST, possui boa resistência 

mecânica e química frente aos constituintes do meio, além de permitir a realização de 

limpezas sucessivas, garantindo uma vida útil satisfatória. Entretanto, a construção de filtros 

para operação escala industrial ainda exige estudos adicionais. 
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APÊNDICE A – RESULTADOS EXPERIMENTAIS COM SUSPENSÃO DE AMIDO 

A 1,5% (m/v) 

 
Apêndice A-1 Dados da filtração pelo mecanismo convencional 

Volume(mL) Tempo (min) 
Fluxo 

(cm3/cm2.min) 
t/v 

0 0 0 0 

150 0,293 18,87 0,0020 

200 0,487 14,37 0,0024 

250 0,713 12,15 0,0029 

300 0,950 10,92 0,0032 

350 1,233 9,47 0,0035 

400 1,527 8,82 0,0038 

450 1,847 8,19 0,0041 

500 2,193 7,70 0,0044 

550 2,537 7,29 0,0046 

600 2,917 6,92 0,0049 

650 3,313 6,62 0,0051 

700 3,720 6,35 0,0053 

750 4,133 6,10 0,0055 

800 4,590 5,88 0,0057 

850 5,047 5,67 0,0059 

900 5,533 5,49 0,0061 

950 6,043 5,29 0,0064 

1000 6,610 5,04 0,0066 

1150 7,337 5,31 0,0064 

1200 7,800 5,21 0,0065 

1250 8,257 5,13 0,0066 

1300 8,743 5,04 0,0067 

1350 9,237 4,96 0,0068 

1400 9,727 4,88 0,0069 

1450 10,230 4,80 0,0071 

1500 10,773 4,73 0,0072 

1550 11,270 4,66 0,0073 

1600 11,820 4,59 0,0074 

1650 12,360 4,53 0,0075 

1700 12,897 4,48 0,0076 

1750 13,437 4,42 0,0077 

1800 14,007 4,36 0,0078 

1850 14,573 4,31 0,0079 

1900 15,157 4,24 0,0080 

1950 15,843 4,20 0,0081 

2000 16,460 4,15 0,0082 
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Apêndice A-2 Dados da filtração pelo mecanismo ultrassônico 

Volume(mL) Tempo (min) 
Fluxo 

(cm3/cm2.min) 
t/v 

0 0 0 0 

150 0,363 15,52 0,002422 

200 0,573 12,41 0,002867 

250 0,837 10,39 0,003347 

300 1,107 9,38 0,003689 

350 1,423 8,43 0,004067 

400 1,770 7,72 0,004425 

450 2,147 7,16 0,00477 

500 2,573 6,63 0,005147 

550 2,993 6,27 0,005442 

600 3,450 5,94 0,00575 

650 4,000 5,56 0,006154 

700 4,440 5,40 0,006343 

750 4,973 5,17 0,006631 

800 5,540 4,95 0,006925 

850 6,203 4,70 0,007298 

900 6,927 4,46 0,007696 

950 7,770 4,19 0,008179 

1000 8,710 3,93 0,00871 

1150 9,007 4,37 0,007832 

1200 9,277 4,43 0,007731 

1250 9,570 4,47 0,007656 

1300 9,900 4,50 0,007615 

1350 10,230 4,52 0,007578 

1400 10,603 4,53 0,007574 

1450 10,983 4,53 0,007575 

1500 11,417 4,50 0,007611 

1550 11,917 4,46 0,007688 

1600 12,463 4,40 0,00779 

1650 13,053 4,33 0,007911 

1700 13,703 4,24 0,008061 

1750 14,363 4,16 0,008208 

1800 15,057 4,08 0,008365 

1850 15,783 4,00 0,008532 

1900 16,523 3,93 0,008696 

1950 17,323 3,84 0,008884 

2000 18,223 3,75 0,009112 
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Apêndice A-3 Dados da água destilada na retrolavagem com ar para o mecanismo convencional 

 
Fitro limpo 

Após 1 

retrolavagem 

Após 2 

retrolavagens 

Após 3 

retrolavagens 

Volume(mL) Tempo (min) Tempo (min) Tempo (min) Tempo (min) 

0 0 0 0 0 

150 0,07 0,15 0,13 0,10 

200 0,10 0,23 0,18 0,13 

250 0,15 0,30 0,23 0,18 

300 0,20 0,37 0,30 0,22 

350 0,23 0,45 0,37 0,25 

400 0,27 0,53 0,43 0,30 

450 0,33 0,62 0,50 0,33 

500 0,37 0,70 0,57 0,37 

550 0,42 0,78 0,65 0,42 

600 0,47 0,88 0,72 0,45 

650 0,53 0,98 0,80 0,48 

700 0,58 1,05 0,88 0,53 

750 0,62 1,17 0,97 0,57 

800 0,68 1,27 1,03 0,62 

850 0,72 1,42 1,12 0,65 

900 0,77 1,52 1,22 0,70 

950 0,82 1,65 1,30 0,75 

1000 0,87 1,77 1,40 0,80 

1150 0,97 1,95 1,50 0,87 

1200 1,05 2,07 1,60 0,92 

1250 1,10 2,18 1,67 0,97 

1300 1,17 2,30 1,77 1,00 

1350 1,23 2,42 1,85 1,05 

1400 1,30 2,53 1,93 1,10 

1450 1,37 2,67 2,02 1,15 

1500 1,43 2,80 2,12 1,20 

1550 1,48 2,92 2,20 1,25 

1600 1,55 3,05 2,30 1,30 

1650 1,62 3,18 2,40 1,35 

1700 1,67 3,32 2,50 1,40 

1750 1,75 3,45 2,60 1,45 

1800 1,82 3,58 2,70 1,50 

1850 1,88 3,73 2,80 1,55 

1900 1,93 3,87 2,92 1,62 

1950 2,02 4,00 3,02 1,67 

2000 2,08 4,15 3,13 1,72 
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Apêndice A-4 Dados da água destilada na retrolavagem com ultrassom para o mecanismo 

convencional 

 
Filtro limpo 

Após 1 

retrolavagem 

Após 2 

retrolavagens 

Após 3 

retrolavagens 

Volume(mL) Tempo (min) Tempo (min) Tempo (min) Tempo (min) 

0 0 0 0 0 

150 0,07 0,18 0,15 0,27 

200 0,10 0,25 0,22 0,32 

250 0,15 0,33 0,30 0,37 

300 0,20 0,43 0,37 0,43 

350 0,23 0,52 0,45 0,48 

400 0,27 0,60 0,53 0,55 

450 0,33 0,70 0,63 0,62 

500 0,37 0,80 0,72 0,68 

550 0,42 0,88 0,82 0,75 

600 0,47 0,98 0,92 0,82 

650 0,53 1,08 1,03 0,92 

700 0,58 1,18 1,15 0,98 

750 0,62 1,28 1,27 1,07 

800 0,68 1,40 1,38 1,15 

850 0,72 1,50 1,52 1,25 

900 0,77 1,62 1,65 1,33 

950 0,82 1,72 1,78 1,43 

1000 0,87 1,82 1,93 1,53 

1150 0,97 1,95 2,12 1,65 

1200 1,05 2,03 2,25 1,75 

1250 1,10 2,13 2,38 1,83 

1300 1,17 2,23 2,53 1,93 

1350 1,23 2,33 2,67 2,03 

1400 1,30 2,42 2,82 2,12 

1450 1,37 2,52 2,95 2,22 

1500 1,43 2,62 3,10 2,32 

1550 1,48 2,73 3,25 2,42 

1600 1,55 2,83 3,40 2,53 

1650 1,62 2,93 3,57 2,63 

1700 1,67 3,03 3,72 2,73 

1750 1,75 3,13 3,88 2,85 

1800 1,82 3,25 4,05 2,95 

1850 1,88 3,35 4,23 3,08 

1900 1,93 3,47 4,40 3,18 

1950 2,02 3,58 4,58 3,30 

2000 2,08 3,68 4,75 3,42 
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Apêndice A-5 Dados da água destilada na retrolavagem com ar para o mecanismo ultrassônico 

 
Filtro limpo 

Após 1 

retrolavagem 

Após 2 

retrolavagens 

Após 3 

retrolavagens 

Volume(mL) Tempo (min) Tempo (min) Tempo (min) Tempo (min) 

0 0 0 0 0 

150 0,07 0,100 0,133 0,117 

200 0,10 0,167 0,183 0,167 

250 0,15 0,250 0,233 0,233 

300 0,20 0,300 0,300 0,300 

350 0,23 0,367 0,367 0,367 

400 0,27 0,433 0,417 0,433 

450 0,33 0,517 0,500 0,500 

500 0,37 0,583 0,567 0,583 

550 0,42 0,650 0,650 0,650 

600 0,47 0,733 0,717 0,733 

650 0,53 0,800 0,800 0,817 

700 0,58 0,883 0,900 0,900 

750 0,62 0,967 0,983 0,983 

800 0,68 1,050 1,083 1,067 

850 0,72 1,117 1,183 1,150 

900 0,77 1,250 1,283 1,233 

950 0,82 1,383 1,383 1,317 

1000 0,87 1,550 1,500 1,400 

1150 0,97 1,750 1,700 1,500 

1200 1,05 1,917 1,800 1,567 

1250 1,10 2,100 1,917 1,633 

1300 1,17 2,250 2,050 1,717 

1350 1,23 2,433 2,133 1,783 

1400 1,30 2,600 2,250 1,867 

1450 1,37 2,767 2,367 1,933 

1500 1,43 2,933 2,500 2,017 

1550 1,48 3,050 2,633 2,100 

1600 1,55 3,183 2,750 2,183 

1650 1,62 3,333 2,883 2,250 

1700 1,67 3,467 3,033 2,350 

1750 1,75 3,617 3,167 2,433 

1800 1,82 3,767 3,300 2,517 

1850 1,88 3,917 3,450 2,600 

1900 1,93 4,067 3,650 2,683 

1950 2,02 4,233 3,767 2,783 

2000 2,08 4,367 3,933 2,867 
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Apêndice A-6 Dados da água destilada na retrolavagem ultrassônica para o mecanismo ultrassônico 

 
Filtro limpo 

Após 1 

retrolavagem 

Após 2 

retrolavagens 

Após 3 

retrolavagens 

Volume(mL) Tempo (min) Tempo (min) Tempo (min) Tempo (min) 

0 0 0 0 0 

150 0,07 0,27 0,27 0,30 

200 0,10 0,42 0,33 0,48 

250 0,15 0,60 0,43 0,70 

300 0,20 0,80 0,55 0,92 

350 0,23 1,00 0,68 1,17 

400 0,27 1,23 0,80 1,43 

450 0,33 1,47 0,92 1,73 

500 0,37 1,73 1,07 2,05 

550 0,42 2,02 1,18 2,40 

600 0,47 2,35 1,33 2,78 

650 0,53 2,63 1,50 3,18 

700 0,58 2,92 1,65 3,62 

750 0,62 3,28 1,83 4,07 

800 0,68 3,63 2,00 4,57 

850 0,72 4,02 2,18 5,10 

900 0,77 4,40 2,38 5,67 

950 0,82 4,83 2,58 6,30 

1000 0,87 5,30 2,80 6,98 

1150 0,97 5,42 3,07 7,78 

1200 1,05 5,82 3,25 8,42 

1250 1,10 6,17 3,43 9,05 

1300 1,17 6,53 3,63 9,72 

1350 1,23 6,93 3,83 10,40 

1400 1,30 7,30 4,03 11,07 

1450 1,37 7,68 4,25 11,83 

1500 1,43 8,10 4,47 12,58 

1550 1,48 8,50 4,68 13,37 

1600 1,55 8,92 4,92 14,20 

1650 1,62 9,35 5,13 15,05 

1700 1,67 9,77 5,37 15,93 

1750 1,75 10,22 5,60 16,92 

1800 1,82 10,67 5,83 17,87 

1850 1,88 11,12 6,08 18,87 

1900 1,93 11,63 6,33 20,00 

1950 2,02 12,08 6,60 21,00 

2000 2,08 12,62 6,87 22,22 
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APÊNDICE B – RESULTADOS EXPERIMENTAIS COM ÁGUA PRODUZIDA 

SINTÉTICA 

 
Apêndice B-1 Dados do fluxo de filtrados em diferentes tempos (min) de retrolavagem 

Volume 

(mL) 

Filtro 

Limpo 

Retrolavagem 

1s 

Retrolavagem 

5s 

Retrolavagem 

10s 

Retrolavagem 

15s 

Retrolavagem 

20s 

0 0 0 0 0 0 0 

150 0,10 0,05 0,10 0,13 0,13 0,20 

200 0,13 0,07 0,15 0,17 0,18 0,25 

250 0,17 0,08 0,18 0,22 0,22 0,32 

300 0,20 0,13 0,20 0,27 0,27 0,38 

350 0,22 0,17 0,27 0,32 0,32 0,45 

400 0,25 0,22 0,33 0,37 0,37 0,53 

450 0,28 0,28 0,37 0,43 0,42 0,63 

500 0,32 0,38 0,43 0,50 0,47 0,72 

550 0,35 0,53 0,53 0,57 0,52 0,83 

600 0,38 0,73 0,58 0,65 0,60 0,95 

650 0,42 1,00 0,70 0,73 0,65 1,10 

700 0,45 1,28 0,85 0,85 0,75 1,28 

750 0,47 1,67 1,05 0,98 0,83 1,50 

800 0,50 2,03 1,28 1,17 0,93 1,73 

850 0,53 2,50 1,60 1,40 1,07 2,02 

900 0,57 2,90 1,98 1,68 1,22 2,37 

950 0,60 3,37 2,45 2,03 1,40 2,75 

1000 0,63 3,90 2,97 2,40 1,58 3,15 
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Apêndice B-2 Dados da filtração pelo mecanismo convencional e retrolavagem com água e ultrassom 

Volume 

(mL) 

Tempo1 

(min) 

Tempo2 

(min) 

Tempo3 

(min) 

Fluxo1 

(cm3/cm2.min) 

Fluxo2 

(cm3/cm2.min) 

Fluxo3 

(cm3/cm2.min) 

0 0 0 0 0 0 0 

220 0,15 0,22 0,20 49,65 34,37 37,24 

300 0,23 0,32 0,32 43,53 32,07 32,07 

400 0,35 0,43 0,52 38,69 31,25 26,21 

500 0,48 0,67 0,75 35,02 25,39 22,57 

600 0,63 0,87 1,03 32,07 23,44 19,66 

700 0,80 1,08 1,40 29,62 21,87 16,93 

800 0,98 1,35 1,53 27,54 20,06 17,66 

900 1,18 1,63 2,47 25,75 18,65 12,35 

1000 1,40 1,85 3,22 24,18 18,30 10,52 

1100 1,63 2,10 4,20 22,80 17,73 8,87 

1200 1,90 2,45 5,33 21,38 16,58 7,62 

1300 2,17 2,90 6,87 20,31 15,18 6,41 

1400 2,48 3,47 8,65 19,08 13,67 5,48 

1500 2,85 4,12 10,00 17,82 12,34 5,08 

1600 3,23 4,90 11,43 16,75 11,05 4,74 

1700 3,67 5,85 13,45 15,70 9,84 4,28 

1800 4,15 6,93 15,83 14,68 8,79 3,85 

1900 4,82 8,15 17,78 13,35 7,89 3,62 

2000 5,30 9,70 20,00 12,77 6,98 3,39 
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Apêndice B-3 Dados da filtração pelo mecanismo convencional e retrolavagem com solvente e 

ultrassom 

Tempo1 

(min) 

Tempo2 

(min) 

Tempo3 

(min) 

Volume 

(mL) 

Fluxo1 

(cm3/cm2.min) 

Fluxo2 

(cm3/cm2.min) 

Fluxo3 

(cm3/cm2.min) 

0 0 0 0 
   

0,68 0,38 0,22 220 10,90 19,43 34,37 

0,98 0,55 0,30 300 10,33 18,47 33,85 

1,43 0,75 0,42 400 9,45 18,05 32,50 

1,97 1,00 0,55 500 8,61 16,93 30,78 

2,60 1,32 0,68 600 7,81 15,43 29,72 

3,32 1,70 0,83 700 7,14 13,94 28,44 

4,23 2,22 1,03 800 6,40 12,22 26,21 

5,28 2,93 1,23 900 5,77 10,39 24,70 

6,15 3,93 1,47 1000 5,50 8,61 23,08 

8,15 5,18 1,77 1100 4,57 7,18 21,08 

10,13 6,87 2,08 1200 4,01 5,92 19,50 

12,37 8,58 2,50 1300 3,56 5,13 17,60 

14,73 10,95 3,05 1400 3,22 4,33 15,54 

17,22 12,88 3,77 1500 2,95 3,94 13,48 

19,72 15,23 4,77 1600 2,75 3,56 11,36 

22,43 17,58 6,32 1700 2,57 3,27 9,11 

25,23 20,30 7,80 1800 2,41 3,00 7,81 

27,72 23,72 9,80 1900 2,32 2,71 6,56 

30,43 26,83 11,92 2000 2,22 2,52 5,68 
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Apêndice B-4 Dados do Fluxo de filtrado versus tempo na filtração a vácuo convencional para 

2 níveis de TOG; SST:1500mg/L; STD:30000mg 

Volume 

(mL) 

TOG = 150 mg/L TOG = 50 mg/L 

Tempo (min) 
Fluxo 

(cm3/cm2.min) 
Tempo (min) 

Fluxo 

(cm3/cm2.min) 

0 0 0 0 0 

220 0,07 104,27 0,067 116,680 

300 0,11 96,72 0,106 96,723 

400 0,14 94,79 0,178 70,269 

500 0,17 99,68 0,328 54,116 

600 0,22 94,79 0,528 36,178 

700 0,25 96,64 1,017 22,099 

800 0,28 97,05 1,961 13,193 

900 0,33 92,42 3,050 9,706 

1000 0,38 90,67 4,394 7,526 

1100 0,43 87,00 5,856 6,269 

1200 0,48 86,14 7,428 5,397 

1300 0,53 83,62 9,144 4,785 

1400 0,58 82,38 10,867 4,323 

1500 0,64 79,90 12,767 3,938 

1600 0,71 77,39 14,872 3,623 

1700 0,79 74,32 16,917 3,368 

1800 0,87 71,83 19,222 3,142 

1900 0,97 67,86 21,733 2,948 

2000 1,09 64,26 24,089 2,895 
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Apêndice B-5 Dados do Fluxo de filtrado versus tempo na filtração a vácuo convencional para 

2 níveis de TOG; SST:1000mg/L; STD:30000mg 

Volume 

(mL) 

TOG = 150 mg/L TOG = 50 mg/L 

Tempo (min) 
Fluxo 

(cm3/cm2.min) 
Tempo (min) 

Fluxo 

(cm3/cm2.min) 

0 0 0 0 0 

220 0,05 161,37 0,05 148,95 

300 0,09 115,10 0,07 151,58 

400 0,12 111,23 0,11 125,57 

500 0,16 109,08 0,13 128,76 

600 0,20 98,95 0,18 111,59 

700 0,22 101,91 0,23 106,64 

800 0,26 102,41 0,28 99,30 

900 0,29 99,99 0,33 92,29 

1000 0,32 102,10 0,40 85,98 

1100 0,37 98,88 0,52 75,96 

1200 0,40 99,52 0,88 60,56 

1300 0,44 97,15 1,88 33,96 

1400 0,47 96,16 3,24 19,40 

1500 0,51 94,61 4,92 12,54 

1600 0,56 91,43 6,99 9,13 

1700 0,60 91,25 8,90 7,22 

1800 0,64 89,74 11,18 5,97 

1900 0,68 93,64 13,51 5,17 

2000 0,73 93,79 16,23 4,47 
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Apêndice B-6 Dados do Fluxo de filtrado versus tempo na filtração a vácuo convencional para 

2 níveis de TOG; SST=1000mg/L; STD=90000mg 

Volume 

(mL) 

TOG = 150 mg/L TOG = 50 mg/L 

Tempo (min) 
Fluxo 

(cm3/cm2.min) 
Tempo (min) 

Fluxo 

(cm3/cm2.min) 

0 0 0 0 0 

220 0,07 111,16 0,08 89,37 

300 0,09 111,96 0,11 94,30 

400 0,13 108,77 0,15 90,27 

500 0,17 102,67 0,19 88,48 

600 0,20 102,30 0,23 90,40 

700 0,23 102,00 0,27 88,86 

800 0,27 102,01 0,32 85,52 

900 0,32 96,53 0,36 85,07 

1000 0,35 102,54 0,43 85,22 

1100 0,40 100,56 0,53 78,54 

1200 0,44 98,17 0,59 72,69 

1300 0,49 94,83 0,68 70,01 

1400 0,53 88,92 0,78 61,73 

1500 0,59 85,87 0,89 57,56 

1600 0,66 82,44 1,03 53,44 

1700 0,74 78,10 1,22 48,03 

1800 0,93 68,46 1,47 42,47 

1900 1,18 61,60 1,80 36,64 

2000 1,79 61,43 2,41 34,06 
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Apêndice B-7 Dados do Fluxo de filtrado versus tempo na filtração a vácuo convencional para 

2 níveis de TOG; SST:1500mg/L; STD:90000mg 

Volume 

(mL) 

TOG = 150 mg/L TOG = 50 mg/L 

Tempo (min) 
Fluxo 

(cm3/cm2.min) 
Tempo (min) 

Fluxo 

(cm3/cm2.min) 

0 0 0 0 0 

220 0,06 148,95 0,07 111,71 

300 0,08 132,03 0,09 111,71 

400 0,11 122,52 0,13 108,81 

500 0,14 117,54 0,17 102,58 

600 0,18 114,48 0,20 102,27 

700 0,21 115,45 0,24 99,12 

800 0,24 113,49 0,28 95,92 

900 0,28 107,78 0,33 91,63 

1000 0,31 109,08 0,37 92,52 

1100 0,35 106,56 0,41 91,54 

1200 0,38 106,11 0,46 88,90 

1300 0,42 104,48 0,50 88,41 

1400 0,46 104,25 0,55 86,49 

1500 0,50 101,86 0,60 84,89 

1600 0,54 100,91 0,65 83,55 

1700 0,58 98,87 0,72 80,48 

1800 0,62 99,01 0,77 79,63 

1900 0,66 97,56 0,83 78,04 

2000 0,71 95,59 0,90 75,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



123 

 

 

 

Apêndice B-8 Dados do Fluxo de filtrado versus tempo na filtração a vácuo ultrassônica para 2 níveis 

de TOG; SST:1500mg/L; STD:30000mg 

Volume 

(mL) 

TOG = 150 mg/L TOG = 50 mg/L 

Tempo (min) 
Fluxo 

(cm3/cm2.min) 
Tempo (min) 

Fluxo 

(cm3/cm2.min) 

0 0 0 0 0 

220 0,07 104,27 0,05 161,37 

300 0,09 108,33 0,07 142,18 

400 0,14 99,62 0,11 128,96 

500 0,19 91,89 0,14 122,25 

600 0,25 87,05 0,17 118,18 

700 0,33 80,74 0,21 115,45 

800 0,44 75,76 0,23 119,04 

900 0,54 70,17 0,27 114,55 

1000 0,67 63,92 0,30 113,08 

1100 0,80 59,39 0,33 111,90 

1200 0,97 55,33 0,37 110,94 

1300 1,14 48,58 0,41 108,80 

1400 1,31 44,58 0,43 109,68 

1500 1,55 39,36 0,47 107,74 

1600 1,94 34,35 0,51 107,32 

1700 2,29 31,81 0,54 105,98 

1800 2,51 30,08 0,58 105,71 

1900 2,89 27,83 0,62 104,65 

2000 3,33 25,78 0,66 102,76 
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Apêndice B-9 Dados do Fluxo de filtrado versus tempo na filtração a vácuo ultrassônico para 2 níveis 

de TOG; SST:1000mg/L; STD:30000mg 

Volume 

(mL) 

TOG = 150 mg/L TOG = 50 mg/L 

Tempo (min) 
Fluxo 

(cm3/cm2.min) 
Tempo (min) 

Fluxo 

(cm3/cm2.min) 

0 0 0 0 0 

220 0,07 111,71 0,05 148,95 

300 0,08 121,87 0,08 135,41 

400 0,12 116,07 0,11 128,96 

500 0,15 112,84 0,14 122,25 

600 0,17 111,41 0,17 114,48 

700 0,21 109,80 0,20 112,41 

800 0,24 106,66 0,23 113,88 

900 0,28 106,00 0,27 110,32 

1000 0,32 103,71 0,30 109,31 

1100 0,35 103,47 0,36 101,96 

1200 0,38 102,03 0,39 101,90 

1300 0,43 100,71 0,43 100,76 

1400 0,46 97,12 0,48 95,67 

1500 0,51 95,46 0,51 95,99 

1600 0,55 91,23 0,56 92,08 

1700 0,60 89,16 0,61 90,44 

1800 0,65 85,39 0,66 89,38 

1900 0,71 89,54 0,72 91,10 

2000 0,78 88,40 0,77 91,82 
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APÊNDICE C – RESULTADOS EXPERIMENTAIS COM ÁGUA PRODUZIDA 

REAL 

 
Apêndice C-1 Dados do fluxo de filtrado versus tempo para os dois mecanismos de filtração 

Volume 

(mL) 

Mecanismo 

Convencional Ultrassônico 

Tempo (min) 
Fluxo 

(cm
3
/cm

2
.min) 

Tempo (min) 
Fluxo 

(cm
3
/cm

2
.min) 

0 0 0 0 0 

220 0,11 67,38 0,13 55,86 

300 0,17 62,06 0,25 40,62 

400 0,24 57,60 0,50 27,08 

500 0,32 54,07 1,07 15,87 

600 0,44 47,28 1,55 13,10 

700 0,57 43,16 2,32 10,23 

800 0,68 41,39 2,88 9,39 

900 0,83 38,08 4,22 7,23 

1000 0,98 35,51 6,03 5,61 

1100 1,14 33,60 8,03 4,64 

1200 1,32 31,62 8,98 4,52 

1300 1,51 29,81 - - 

1400 1,72 28,08 - - 

1500 1,96 26,32 - - 

1600 2,22 24,71 - - 

1700 2,58 22,74 - - 

1800 2,86 21,62 - - 

1900 3,18 20,50 - - 

2000 3,55 88,40 - - 
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APÊNDICE D – DADOS ANALISADOS PARA CARACTERIZAÇÃO 

 DO MEIO POROSO 

 

 

m1=  6,14g 

m2 = 9,28 

Área total = 35,02 cm
2 

Volume total do meio filtrante (VT) = 20 cm
3 

Volume de sólidos do meio filtrante (VS) = 16,09 cm
3 

Volume de vazio do meio filtrante (VV) = 3,90 cm
3 

ΔP = 79993,2 Pa 

ρ = 0,805 g/cm
3 

J = 1,7917856 cm/s 
 

 

 

 

 

 

 


