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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

O consumo de água, como bem se sabe, é vital para a humanidade. Ao longo da 

história, a busca pelas mais diversas fontes de água se constituiu como um dos norteadores do 

desenvolvimento das civilizações. Assim, os sistemas de tratamento de água, cuja função básica 

é transformar água bruta proveniente de uma fonte natural em água própria para consumo, 

foram se desenvolvendo e incorporando novas tecnologias. Esse desenvolvimento, cujo pico de 

popularização foi o século XX, é apontado como um dos fatores responsáveis pelo grande 

acréscimo recente na expectativa de vida, desempenhando um “papel chave na redução e 

eliminação da contaminação microbiológica” (OMS, 2016, p.88). Foi também no século XX 

que as primeiras leis relacionadas à determinação e mensuração dos parâmetros de potabilidade 

da água foram criadas. Essas leis são frequentemente atualizadas, tentando acompanhar a 

descoberta dos efeitos de novos poluentes na saúde humana. A diversificação de poluentes 

encontrados nas fontes de água naturais, por sua vez, é consequência imediata das novas 

atividades humanas - expansão das atividades farmacêuticas e agrícolas, por exemplo 

(SALMANZ, 2012). Somando-se a esse desafio a escassez de água doce em regiões como o 

Oriente Médio, novas tecnologias emergiram como soluções alternativas para o tratamento da 

água. Dentre elas pode-se citar a incorporação em escala quase industrial de processos de 

destilação e a utilização de membranas (SCHENKEVELD et al.,2004), foco principal deste 

trabalho, muito associadas ao processo de dessalinização da água.  

Apesar de não terem sido inicialmente desenvolvidas para o tratamento de água de 

abastecimento, as membranas se adaptaram a esse fim ao longo do tempo. Existe uma enorme 

variedade de membranas, cujas diferenças básicas são os materiais e o tamanho dos poros. As 

principais vantagens da implementação desse material no processo de tratamento de água são: 

ganhos operacionais – vinculados à maior automação –; diminuição da quantidade de resíduos 

(lodo) gerado; ganho em qualidade da água tratada, algo de extrema importância considerando 

a situação de diversificação de poluentes (OLIVEIRA, 2010). As principais desvantagens são: 

o preço do material, que ainda é elevado, e o aumento do consumo de energia (OLIVEIRA, 
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2010). Além disso, a adaptação da mão de obra a uma nova tecnologia é, por si só, um obstáculo 

à implementação. 

Para as grandes cidades, como é o caso de Goiânia, a questão da qualidade da água 

tratada é essencial, já que as fontes de água, principalmente as fontes superficiais, são mais 

suscetíveis à deterioração devido ao processo de urbanização e industrialização. Esse é o caso 

do Rio Meia Ponte. Fonseca, 2013, mostra a presença de poluentes emergentes em vários pontos 

do rio, inclusive no ponto a montante da ETA Meia Ponte, localizada em uma região afastada 

das regiões de maior adensamento urbano. As tecnologias convencionais de tratamento da água 

podem não ser suficientes para deter essas substâncias, que, potencialmente, podem influenciar 

negativamente os sistemas endócrino e reprodutivo dos seres humanos, sendo que várias delas 

podem causar câncer (SALZMAN, 2012). O mesmo estudo de Fonseca, 2013, mostra que o 

Índice de Qualidade de Água (IQA) para o ponto a montante da captação da ETA Meia Ponte 

é considerado “ruim” em uma escala de classificação que possui 5 níveis: muito ruim, ruim, 

regular, bom e excelente. Essa situação tem a ver com o longo processo de poluição que afetou 

o rio, com destaque para a ocupação irregular de suas margens e desenvolvimento de atividades 

agrícolas e industriais no entorno (CARVALHO e SIQUEIRA, 2011). Diante desse problema 

e tendo em vista o caráter dinâmico da legislação, cuja tendência é aumentar as exigências de 

qualidade da água tratada, a modernização do sistema de tratamento se faz necessária 

Além de abranger aspectos relacionados às membranas (tipos e história do 

desenvolvimento), o capítulo do referencial teórico também aborda a história e o 

desenvolvimento do tratamento de água, incluindo a evolução dos processos; a descrição dos 

poluentes emergentes; os parâmetros de potabilidade da água. O capítulo de resultados analisa 

os efeitos que a implementação do sistema de membranas ultrafiltrantes traria para uma ETA 

que atualmente emprega tecnologia de ciclo completo (especificamente a ETA Meia Ponte, 

objeto do estudo). Por fim, a conclusão, com base nos resultados, apresenta um balanço final 

entre as vantagens e desafios da implementação. 

1.2. OBJETIVO 

O objetivo principal do trabalho é: estudar o atual cenário de operação da ETA Meia 

Ponte e as possíveis consequências da implementação de um sistema de tratamento por 

membranas, a fim de avaliar as necessidades de ajustes operacionais de qualidade de água e 

custos envolvidos. 
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. HISTÓRICO DO TRATAMENTO DE ÁGUA 

De certa maneira, a forma como cada sociedade aborda a importância da água diz 

muito sobre aspectos culturais, sociais, políticos e econômicos. Salzman, 2012 mostra, em seu 

livro “Drinking water: a history”, que a relação cultural é ilustrada tanto em alegorias – como 

são os casos de referências a águas especiais que seriam fontes de rejuvenescimento, sabedoria, 

purificação e vida eterna nas tradições de algumas populações da Índia no século XIII, China 

no século III a.C. e no mundo islâmico nos tempos de Alexandre, o Grande – quanto nas 

questões religiosas, como o simbolismo da água nos batismos cristãos e muçulmanos. Já a 

relação social está muito ligada ao acesso às melhores fontes de água (entenda-se melhores 

como um conceito relativo a tempo e espaço) como um privilégio de determinadas camadas 

sociais. Finalmente, as relações políticas e econômicas estão respectivamente ligadas à 

justificativa de um regime em torno do fornecimento de água potável e da recente discussão 

sobre a água enquanto mercadoria ou bem “impagável” – um grande exemplo disso é a 

combinação dos seguintes efeitos: vertiginoso crescimento do mercado de águas de garrafa nos 

últimos anos e diminuição do número de bebedouros públicos (SALZMAN, 2012). O fato mais 

importante é que, independente do período histórico, a água sempre foi uma das questões mais 

importantes para as sociedades, sendo o acesso a fontes seguras (também entendido nesse caso 

como um conceito subjetivo) de água de beber uma das maiores preocupações. Os fatos 

históricos relatados em 3.1 e 3.2 são baseados no trabalho de investigação histórica feito por 

Salzman, 2012.  

O estudo da história dos sistemas de tratamento de água é de grande importância 

para a contextualização histórica do atual cenário da tecnologia. Além disso, é rica fonte de 

experiências, tanto as bem-sucedidas quanto as fracassadas, que eventualmente ensinam lições 

a serem seguidas. O conceito atual de água potável é extremamente recente. Mais precisamente, 

começou a ser lapidado em meados no século XIX, quando a cidade de Londres experimentou 

o processo conhecido como o “Grande despertar do saneamento”, comandado por John Snow, 

considerado o pai da epidemiologia, e Edwin Chadwick, político responsável pela denúncia das 

precárias condições de saneamento na cidade. Até aquele momento, acreditava-se que doenças 
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como cólera, febre tifóide e diarreia eram transmitidas pelo ar através de odores desagradáveis, 

teoria conhecida como Miasmática. Dessa forma, não eram tomados os devidos cuidados com 

a proteção das fontes de água. Graças ao trabalho de Snow, descobriu-se uma intrínseca relação 

entre a ocorrência de mortes por essas doenças – notoriamente a cólera - e a proximidade de 

um poço artesiano sabidamente poluído. Enquanto os debates acerca da contestação da Teoria 

Miasmática aumentavam, Louis Pasteur deu outro grande passo científico com sua Teoria dos 

Germes, inaugurando a microbiologia, extremamente importante em diversas frentes da atual 

tecnologia de tratamento de água. Além disso, a adoção do cloro como agente desinfetante, no 

começo do século XX, também teve grande  importância. A descoberta de que esse agente 

químico, mesmo se acrescentado em pequenas doses na água, é capaz de eliminar grande parte 

dos microrganismos é reivindicada como uma das mais importantes descobertas para a saúde 

pública da história. 

2.1.1. EVOLUÇÃO DOS PROCESSOS  

Intuitivamente, pode-se pensar que os dois processos de tratamento de água mais 

convencionais na história da humanidade são a filtração e a ebulição. À luz das investigações 

históricas feitas até o momento, esse raciocínio se verifica parcialmente. Baker (1948), em seu 

histórico livro “The quest for pure water: The History of water purification from the earliest 

records to the twentieh century”, mostra uma enorme variedade de processos que foram 

utilizados por diversas sociedades ao longo da história. Entre eles, destilação, técnicas de 

aeração e até mesmo técnicas primitivas de coagulação e floculação. Entretanto, é preciso 

lembrar novamente que até a Teoria dos Germes, no século XIX, não se tinha explicação 

científica clara sobre a necessidade de se tratar a água antes do consumo. Além disso, durante 

boa parte da história ocidental moderna (sobretudo a Idade Média na Europa), o costume de 

beber água era evitado, uma vez que a água era considerada uma bebida pouco nobre. No lugar, 

os vinhos eram os mais prestigiados. 

Assim, o período de maior relevância para os propósitos desse trabalho engloba os 

últimos 200 anos. Foi no começo do século XIX que as primeiras estações municipais de 

tratamento de água foram construídas, sendo a Escócia o país pioneiro. Essas primeiras estações 

podem ser caracterizadas por um processo básico: a filtração lenta em areia. Mesmo básico, os 

investimentos feitos nessa tecnologia foram questionados, dada a crença de que a água não era 

responsável por nenhuma doença e a curiosa constatação de que a preocupação com a qualidade 
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da água por si só poderia denegrir a imagem da cidade e prejudicar os investimentos numa 

época de expansão do capitalismo industrial. Mesmo após a descoberta científica de que 

microrganismos patogênicos habitavam fontes de água, nenhum novo método foi aplicado até 

o início do século XX, quando se descobriu o poder desinfetante do cloro. Middelkerke, na 

Bélgica, foi a primeira cidade a aplicar o cloro em seu processo de tratamento de água, no ano 

de 1902. É importante destacar que até aquele momento, as estações de tratamento de água não 

aplicavam nenhum tipo de químico no processo (SALZMAN, 2012). 

Ao longo do século XX, novos processos como a coagulação, floculação e 

decantação, foram adicionados às estações de tratamento. Apesar dos processos básicos terem 

se mantido nos últimos 100 anos, os materiais e a própria configuração das estações de 

tratamento se diversificaram. A desinfecção por cloro, apesar de uma grande descoberta, 

mostrou-se limitada para determinados tipos de poluentes presentes na água bruta, devido à 

formação de subprodutos maléficos à saúde humana. A predominante presença de água salgada 

e salobra em alguns países fomentou processo de dessalinização. Somando-se a esses fatos a 

diversificação dos poluentes, assunto do próximo tópico, técnicas e materiais inovadores foram 

introduzidos. Além dos múltiplos tipos de membranas, cuja capacidade de filtração é maior do 

que os convencionais filtros de areia, técnicas como a desinfecção por radiação ultravioleta, 

desinfecção por ozônio e troca iônica são exemplos de tecnologias emergentes nesse setor 

(SALZMAN, 2012). 

2.1.2. DIVERSIFICAÇÃO DOS POLUENTES 

O processo de urbanização, de modernização da agricultura (expansão do uso de 

químicos nesse setor) e, principalmente, o de industrialização ocorridos sobretudo nos últimos 

200 anos aceleraram o processo de poluição das fontes de água subterrânea e superficial (rios e 

lagos), outrora consideradas fontes muito seguras. Inicialmente, a proliferação de doenças 

estava atrelada à presença de microrganismos advindos dos dejetos humanos. Eliminado 

parcialmente pela adição do cloro na água, esse problema deu lugar a outros: poluentes que de 

alguma forma atacam o sistema neurológico ou endócrino; poluentes que em determinadas 

doses podem envenenar o ser humano (ex.: arsênio); dentre outros. Atualmente, um ponto 

comum utilizado por defensores de métodos alternativos de tratamento de água – a exemplo da 

desinfecção por radiação ultravioleta e da própria filtração por membrana – é a existência de 

poluentes conhecidos como interferentes endócrinos e emergentes nas fontes de água de 
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abastecimento público. A concentração desses poluentes na água é, em geral, muito baixa, da 

ordem de partes por bilhão, o que torna a avaliação dos impactos negativos sobre a saúde uma 

tarefa árdua.  O motivo é a extrapolação necessária entre testes em ratos ou outros animais e o 

impacto no ser humano. Essas extrapolações envolvem a dose (mega doses ingeridas por 

animais em laboratório x pequenas doses ingeridas por seres humanos) e o estágio de 

desenvolvimento do ser humano (adultos x crianças, por exemplo) (SALMANZ, 2012). 

O tratamento convencional (composto por processos de coagulação/floculação, 

decantação, filtração granular e desinfecção), a princípio, pode não ser eficaz na eliminação 

desses poluentes (OLIVEIRA, 2010). Além disso, o mesmo autor destaca a preocupação com 

os subprodutos da desinfecção por cloro, sobretudo nas águas ricas em matéria orgânica, com 

especial atenção para os trihalometanos (THMs). 

2.1.3. POLUENTES EMERGENTES E INTERFERENTES 

ENDÓCRINOS 

O termo “Poluentes emergentes” é um termo genérico para classificar os poluentes 

que não são comumente detectados ou fiscalizados mas que podem causar efeitos adversos à 

saúde humana. Em geral, são associados às substâncias químicas sintéticas que passaram a fazer 

parte da realidade humana com o desenvolvimento da agricultura e da indústria, sobretudo a 

farmacêutica. A origem desses poluentes pode ser pontual ou difusa (GEISSEN et al.,2015). 

Dentre todos os tipos, se destacam os interferentes endócrinos, já amplamente estudados. 

Como o próprio nome sugere, os interferentes endócrinos são substâncias químicas, 

orgânicas ou não, que interferem negativamente nas funções habituais do sistema endócrino, 

seja inibindo, substituindo ou aumentando a produção de certos hormônios (GUIMARÃES, 

2005). Alguns autores como Geissen, 2015, relacionam a cada vez maior concentração de 

interferentes endócrinos nas fontes naturais de água com mudanças no comportamento sexual 

dos animais. As fontes desse tipo de químico na natureza são diversas, variando de atividades 

agrícolas (herbicidas, inseticidas, fungicidas), até tintas, solventes e removedores. Um ponto 

especialmente preocupante sobre esses poluentes é a sua persistência na natureza, uma vez que, 

além de sua presença nos leitos dos rios, se propagam ao longo da cadeia trófica 

(GUIMARÃES, 2005).  
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Um processo eficaz para a diminuição da concentração desses contaminantes é 

filtração em Carvão ativado granulado. Apesar de parecido com o carvão vegetal, ele possui 

maior área específica, característica garantida pelo tratamento de sua superfície. Esse 

tratamento se consiste na desidratação do material – que pode ser madeira, carvão, serragem ou 

produtos da destilação do petróleo –, lento aquecimento na ausência de ar, para a carbonização 

e, finalmente, a ativação pela oxidação sob altas temperaturas (EPA,2001). Alguns indicadores 

de qualidade da água, como pH, temperatura e matéria orgânica dissolvida influenciam na 

eficiência do material. Caso a quantidade de matéria orgânica dissolvida na água bruta seja 

muito alta, um pré-tratamento com coagulação e floculação talvez seja requerido. De uma 

maneira geral, a taxa de remoção para muitos materiais orgânicos é de boa a excelente 

(EPA,2001). 

A utilização de membranas como barreira aos interferentes endócrinos é assunto de 

uma vasta quantidade de estudos. Snyder et. al, 2007, conclui que as membranas podem ser 

barreiras eficazes. No entanto, o grau de eficácia varia com o tipo de membrana. As membranas 

microfiltrantes e ultrafiltrantes possuem baixas taxas de remoção para grande parte dos 

contaminantes estudados (fármacos e interferentes endócrinos), porém se mostraram boas 

soluções para a remoção de esteroides. Já as membranas de osmose reversa são capazes de 

reduzir quase todas as substâncias avaliadas a valores ínfimos, mostrando grande capacidade 

de retenção. Beier et. al, 2010, estudou a eficiência de membranas nanofiltrantes e de osmose 

reversa na remoção de resíduos hospitalares (ibuprofeno e bisoprolol, por exemplo). A 

conclusão do estudo foi que essas membranas são extremamente eficientes na remoção desses 

poluentes, sendo que apenas a adoção de filtração por osmose reversa em 2 estágios tem 

capacidade de remoção de 91%.  

2.2. PARÂMETROS DE POTABILIDADE 

No Brasil, os parâmetros de potabilidade são regidos pela Portaria MS 2.914/2011. 

Além de definir os parâmetros biológicos, físicos, químicos, radiológicos e organolépticos que 

devem ser monitoradas na água distribuída por meio de sistemas, essa Portaria define os Valores 

Máximos Permitidos (VMP), a frequência com que amostras devem ser coletadas e as 

responsabilidades dos órgãos públicos municipais, estaduais e federais.   

Dentre os parâmetros microbiológicos citados na Portaria 2914, destacam-se o 

Escherichia coli e os coliformes totais, indicadores de, respectivamente, contaminação fecal e 
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eficiência de tratamento (BRASIL, 2011). Já o principal parâmetro físico é a turbidez, cujo 

valor máximo permitido em qualquer ponto do sistema é 5,0 uT. Os parâmetros químicos são 

os que aparecem em maior número. Concentrados no anexo VII, são subdivididos em 

inorgânicos, orgânicos, agrotóxicos e desinfetantes e produtos secundários de desinfecção. É 

preciso lembrar que em determinados casos, alguns Estados, por meio de legislação específica, 

podem adicionar parâmetros em função de ocorrências locais. Esse é o caso do estado do Rio 

Grande do Sul, que, por meio da Portaria RS/SES 320/2014, introduziu 46 parâmetros químicos 

ao padrão de potabilidade, todos classificados como agrotóxicos. A justificativa dada na própria 

Portaria é o “número expressivo de agrotóxicos” utilizados na produção agrícola daquele 

estado. Apesar de aparecem em maior número, a grande maioria dos parâmetros químicos são 

verificados por meio de apenas uma amostra cuja frequência de extração é semestral. A 

justificativa para isso pode ser, como visto anteriormente, tanto o fato de que a concentração 

dessas substâncias na água é, em geral, baixa, quanto o fato de que os riscos relacionados à 

ingestão de grandes concentrações desses químicos ainda não são completamente conhecidos, 

visto que os efeitos negativos desses químicos ocorrem após longo tempo de exposição contínua 

(OMS,2011). No entanto, a enorme importância de contaminantes agrotóxicos no Brasil 

somada às complexas e onerosas análises laboratoriais e à resistência desses contaminantes ao 

tratamento convencional (SOARES, AZEVEDO, RODRIGUES, 2014) despertam preocupação 

quanto à possíveis acidentes. 

O parâmetro menos citado na Portaria é o radiológico, que deve ser investigado de 

acordo com o anexo IX daquela legislação caso os valores de concentração de atividade alfa 

total e beta total excedam, respectivamente, a 0,5 e 1 Bq/L.  

Por fim, os parâmetros organolépticos, que são os que podem ser detectados 

sensorialmente pelo ser humano, são expostos no anexo X da Portaria MS 2914/11 

(BRASIL,2011), com destaque para cor aparente e ferro, recorrentes fontes de reclamação dos 

usuários. A importância desses parâmetros vai além dos riscos de contaminação, relacionando-

se com a complexa percepção da qualidade da água.  

2.3. MEMBRANAS 

As membranas são, basicamente, materiais porosos que controlam o fluxo de 

partículas químicas em contato com elas. Em outras palavras, são barreiras seletoras. A priori, 
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a definição de filtro também se encaixaria nessas palavras, com a diferença de que, por 

convenção, filtros não são capazes de reter partículas menores que 1 μm (BAKER, 2012). 

A tecnologia de membranas é, atualmente, bastante estudada por pesquisadores das 

áreas de: Engenharia Ambiental, Medicina, Farmácia, dentre outras. Dado que a tecnologia se 

apresenta como uma solução para problemas de inúmeros campos de estudo, muitos trabalhos 

se dedicam a fazer uma análise do estado da arte da tecnologia como um todo, assim como a 

história do desenvolvimento. Os fatos históricos descritos nesse tópico são baseados no trabalho 

de Baker, 2012.    

Apesar do desenvolvimento industrial e comercial de membranas ser relativamente 

recente, com acentuado crescimento no final do século XX, as primeiras aplicações em 

experimentos de laboratório ocorreram no século XVIII, quando Abbé Nolet cunhou o termo 

osmose, descrevendo a água permeada por um diafragma. Já no final do século XIX, a medição 

da pressão osmótica de soluções por meio de membranas baseou a elaboração da famosa 

equação de Van’t Hoff. 

As primeiras membranas comerciais foram desenvolvidas no início do século XX, 

sobretudo nos anos 1930 e eram feitas de nitrocelulose inicialmente e acetato de celulose 

posteriormente. No entanto, a primeira grande aplicação comercial das membranas foi 

justamente o tratamento de água, no final da 2ª Guerra Mundial, quando os sistemas de 

abastecimento de água em cidades da Alemanha estavam esfacelados, havendo a necessidade 

de desenvolver maneiras eficazes de se garantir a potabilidade da água.  

Naquele contexto, as grandes dificuldades para a proliferação da tecnologia 

estavam relacionadas ao fato das membranas serem pouco confiáveis, pouco seletivas, muito 

lentas e muito caras. Esses, inclusive, são os pontos de maior preocupação da indústria desde 

1960. Baker (2012) classifica o desenvolvimento das membranas desde então em 4 fases: (1) o 

desenvolvimento e viabilização de membranas de Osmose Reversa para dessalinização de água 

(1960-1980); (2) o estabelecimento de processos de microfiltração, ultrafiltração, osmose 

reversa e eletrodiálise (1970-1990); (3) desenvolvimento de processos de separação de gases e 

pervaporação (1980 – 2010); (4) comercialização de microfiltração e ultrafiltração para 

estações de tratamento de água municipais (1995-atualmente). A última fase é certamente a que 

mais interessa aos propósitos desse trabalho. 



Análise da implementação do sistema de membranas ultrafiltrantes (...)                                                              10 

M. B. Guimarães F. 

Alvo dos fabricantes de membranas desde a década de 1960, a comercialização da 

tecnologia para estações municipais de tratamento de água e esgoto enfrentava obstáculos 

tecnológicos como baixo fluxo, causado pelos mecanismos de deterioração (principalmente 

incrustação e entupimento dos poros). Com o desenvolvimento de membranas de baixa pressão 

e membranas submersas de ar comprimido no final dos anos 1980, o problema foi parcialmente 

resolvido, possibilitando a popularização cada vez mais crescente da tecnologia. 

Durante todo esse período descrito, diversos tipos de membrana foram 

desenvolvidos. Considerando a variedade de membranas existentes, não existe uma única 

maneira de classifica-las, mas sim, várias, tais como: material (sintético ou biológico), 

homogeneidade (isotrópico ou anisotrópico), densidade, tamanho dos poros, etc. Para os fins 

desse trabalho, as membranas serão separadas em: microfiltrantes, ultrafiltrantes, nanofiltrantes 

e de osmose reversa. Essa classificação é basicamente relacionada ao tamanho dos poros das 

membranas, como pode ser observado na Figura 2.1 e Figura 2.2. A maioria das membranas, 

nesse caso, são sintéticas.  

Figura 2.1 – Comparação entre o tamanho dos poros das membranas e tamanho de partículas 

diversas; 

 

Fonte: Adaptado de BAKER, 2012 (tradução livre); 
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Figura 2.2 – Partículas retidas por cada processo de separação por membranas;

 

Fonte: Mierzwa et al., 2008; 

Para qualquer membrana utilizada para produção de água tratada, dois parâmetros 

fundamentais são recuperação (Y) e rejeição (R). Eles são apresentados respectivamente pelas 

Equações 2.1 e 2.2, em que ��  é a vazão do permeado (m³/s), �� é a vazão de alimentação (m³/s), �� 

é a concentração de uma determinada substância analisada na água de alimentação (mg/L), �� é a 

concentração dessa substância no permeado (mg/L).  

Y = 	


	�
× 100%   (2.1) 

R =
�����

��
× 100%                                                                                                                             (2.2) 

2.3.1. MICROFILTRAÇÃO 

As membranas de microfiltração, cuja sigla é MF, são as que conseguem filtrar 

partículas de até 0,1 μm. A pressão aplicada, no entanto, é um fator interveniente na capacidade 

de rejeição das membranas e, consequentemente, no tamanho mínimo das partículas que 

conseguem filtrar, podendo aumentar a até 10 μm. O motivo é que maior pressão pode facilitar 

a passagem de partículas de tamanho quase igual ao tamanho dos poros da membrana 

(BERGAMASCO et al., 2011). Quando essas membranas são utilizadas, os dois processos mais 

comuns são: in-line e cross-flow. No primeiro, o fluido é pressionado contra a membrana por 

meio de bombeamento. Esse é um processo típico de filtração caseira de água, cuja qualidade 

já é relativamente boa, o que aumenta a eficiência da membrana. No segundo, a circulação na 

superfície da membrana faz com que a parte permeada seja separada da parte concentrada, 
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formando um sistema de 3 vazões: alimentação, permeado e concentrado. O processo in-line é 

o mais utilizado devido a sua simplicidade e a simplicidade dos equipamentos utilizados. No 

entanto possui a desvantagem de requerer mais pressão com o tempo, devido a deterioração do 

material. Além disso, a vida útil da membrana é diminuída. Para se evitar esses problemas, uma 

situação típica é instalar duas membranas em sequência, com tamanhos de poros decrescentes 

(BAKER, 2012). Essa situação é ilustrada na Figura 2.3. 

Figura 2.3 – Situação típica de utilização de membranas MF; 

 

Fonte: Adaptado de W. BAKER, 2012 (tradução livre); 

2.3.2. ULTRAFILTRAÇÃO 

O processo de ultrafiltração, cuja sigla é UF, por ser semelhante ao de 

microfiltração é referido em alguns trabalhos como um processo só: MF/UF. No entanto, as 

membranas de ultrafiltração podem possuir poros até 10 vezes menores que as de microfiltração 

(AWWA, 2008). O indicador de capacidade de filtração de membranas UF é o peso molecular 

das substâncias. No entanto, muitos fatores como a forma das moléculas (linear ou globular) e 

o pH podem influenciar a rejeição dessas membranas (BAKER, 2012). Assim como as 

membranas microfiltrantes, as membranas ultrafiltrantes também possuem problemas de 

diminuição de fluxo por deterioração causada por entupimento dos poros e incrustação. De 

acordo com Howe e Clark, 2002, o problema de deterioração é causado tanto por partículas 

suspensas quanto por partículas dissolvidas, só que de maneiras diferentes. Enquanto as 

partículas suspensas - cujo tamanho é maior do que os poros da membrana - cria uma camada 

na superficial também conhecida como gel, reduzindo o fluxo por criar mais uma barreira à 

passagem de água, as partículas dissolvidas alguma vezes conseguem penetrar pelos poros, 
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causando posteriormente a obstrução. Esse, no entanto, não é o único mecanismo causado pelas 

partículas dissolvidas, que também podem criar uma camada superficial ou adsorver dentro dos 

poros, reduzindo, embora não completamente, o diâmetro interno. Essa situação é ilustrada na 

figura 2.4. 

Figura 2.4 – Situações típica de incrustação superficial e entupimento de poros de membranas UF; 

 

Fonte: Adaptado de BAKER, 2012 (tradução livre); 

2.3.3. NANOFILTRAÇÃO 

As membranas de nanofiltração são comumente referidas como intermediárias entre 

membranas de ultrafiltração e osmose reversa, devido aos mecanismos de separação. Por 

apresentarem menor consumo energético e maior fluxo do que as membranas de Osmose 

Reversa, são largamente estudadas como soluções alternativas à essas membranas. O tamanho 

dos poros é de aproximadamente 1 nm. Por ter superfície com carga elétrica definida, o processo 

de remoção dos poluentes se dá tanto por exclusão por tamanho, por efeitos de carga quanto 

por processo de difusão. Assim, compostos orgânicos, cujo tamanho é relativamente grande, 

são removidos por mecanismo de “peneiração” enquanto sais inorgânicos são removidos por 

efeitos de carga (SHON et al, 2013). Para essas membranas, a rejeição é maior para íons 

divalentes do que para íons monovalentes (BAKER, 2012).  
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2.3.4. OSMOSE REVERSA 

As membranas de Osmose Reversa possuem os menores poros entre as membranas 

comerciais e, também por isso, possuem os maiores índices de rejeição de moléculas orgânicas 

e inorgânicas. Esse índice de rejeição pode, inclusive, ser de 100% para algumas substâncias. 

A pressão de operação pode variar de 7000 kPa (70 bar) para as membranas que operam em 

baixa pressão, até 15000 kPa (150 bar) para membranas que operam em alta pressão (PETERS, 

2016). Como o próprio nome já sugere, a ideia operacional dessas membranas é a reversão do 

processo de osmose, por meio da passagem de água do meio mais concentrado para o meio 

menos concentrado. Para isso, é necessário que se aplique uma pressão maior que a pressão 

osmótica da solução alimentadora. A principal e até mesmo mais conhecida aplicação dessas 

membranas é a dessalinização da água, tanto para uso industrial quanto para abastecimento 

público. O fenômeno de osmose e o próprio processo de dessalinização por meio de membranas 

é estudado desde o século XIX, tendo sido patenteado em 1931, quando o termo osmose reversa 

foi concebido. De toda a capacidade instalada mundial atual, aproximadamente metade da 

produção se concentra nos Estados Unidos, Europa e Japão, estando o resto concentrado no 

Oriente Médio e outras regiões desérticas (BAKER, 2012).  

Em termos operacionais, duas equações são básicas para se entender o 

funcionamento e a eficiência dessas membranas: o fluxo de água e o fluxo de sais. Como se 

pode verificar por meio da Equação 2.3, o fluxo de água é diretamente proporcional ao gradiente 

de pressão na membrana, ou seja, a diferença entre pressão aplicada por meio de bombas e a 

pressão osmótica. �� é o fluxo de água (m/s), A é o coeficiente de transporte de massa de água 

(10-3*m²*s/kg), ∆� é a pressão aplicada (kPa) e ∆� é a pressão osmótica (kPa). Já a equação 2.4 

mostra que o fluxo de sais é diretamente proporcional à diferença de concentração de uma 

determinada molécula no lado da alimentação e no lado permeado, sendo o primeiro valor muito 

maior do que o segundo. . �� é o fluxo de sais (m/s), B é o coeficiente de transporte de massa de 

sais (10-3*m*L/(s*g)), ��� é a concentração na alimentação (mg/L) e ��� é a concentração no 

permeado (mg/L). Portanto, o fluxo de sais é independente da pressão aplicada, estando 

relacionado apenas com características da membrana – por meio do coeficiente B – e 

concentração de sais no lado da alimentação.  

�� = � × �∆� − ∆��                                                                                                                (2.3)     

�� =  × !��� − ���"                                                                                                                (2.4) 



Análise da implementação do sistema de membranas ultrafiltrantes (...)                                                              15 

M. B. Guimarães F. 

2.4. COMPARAÇÃO ENTRE AS TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO 

DE ÁGUA 

Para a comparação entre diversos fatores do tratamento convencional e do 

tratamento com filtração por membranas, é preciso, primeiramente, defini-los. A tecnologia de 

ciclo completo considerado por esse trabalho será o sugerido por diversas companhias de 

saneamento do Brasil, a exemplo da SANEAGO. Ele é composto por processos básicos– 

coagulação, floculação, decantação – com raspadores mecanizados, filtração e desinfecção – e 

por processos complementares – pré-cloração, pré-alcalinização, pós-alcalinização e 

fluoretação –, com algumas variações dependendo de situações específicas. Já as estações de 

tratamento que empregam filtração por membranas apresentam uma enorme variedade de 

configurações e processos. Eles podem, no entanto, ser agrupados em 3 principais: pré-

tratamento, filtração (por membranas) e pós-tratamento. AWWA (2006), apresenta uma série 

de estudos de caso de interação de membranas em estações de tratamento de água já 

estabelecidas. Um procedimento comum e de certa maneira imprescindível para a instalação de 

membranas é a realização de testes piloto. Dentre outras razões, tais testes servem para definir 

o melhor tipo de membrana a ser utilizado, definir os mecanismos de limpeza e retrolavagem, 

obter resultados específicos para determinados parâmetros de qualidade, determinar de maneira 

geral a eficiência do sistema de membranas e certificar que os pré-requisitos de capacidade de 

produção podem ser atendidos caso o sistema seja implementado em maior escala. 

Os principais fatores que geralmente são considerados em estudos comparativos 

entre os sistemas são: custos (implantação, operação e manutenção) e produção (atendimento 

aos parâmetros de produção, adequação aos requisitos legais de potabilidade, resolução de 

problemas específicos, dentre outros) (MIERZWA, 2008). Em relação aos fatores de produção, 

alguns trabalhos destacáveis são: o de Tian et al. (2013), que estuda a correlação entre 

parâmetros operacionais e desempenho do sistema de membranas; Arhin et al. (2016), que 

estuda o estado da arte das atuais tecnologias de pré-tratamento para o sistema de membranas; 

Oliveira (2010), que estuda os resultados da aplicação de membranas ultrafiltrantes em uma 

ETA de ciclo completo; Bergamasco et al. (2011), que estuda os resultados de pré-tratamento 

com coagulação/floculação antes da filtração por membranas. Em relação aos custos o trabalho 

mais destacável é o de Mierzwa (2008), que compara os custos de 3 diferentes tecnologias de 

tratamento de água – sistema de membranas ultrafiltrantes, sistema convencional e sistema 

convencional com carvão ativado. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

A análise contida no trabalho foi feita considerando-se as possíveis consequências 

da implementação do sistema de membranas ultrafiltrantes em uma ETA de ciclo completo. 

Por um lado, foi necessário coletar dados sobre a operação da ETA objeto de estudo, a ETA 

Meia Ponte. Todos os dados operacionais, apresentados adiante, foram obtidos por meio de 

requisição no sistema eletrônico de informação ao cidadão (e-Sic) da Controladoria Geral do 

Estado de Goiás. As requisições estão presentes no Anexo I. Os dados sobre membranas e seu 

funcionamento foram coletados tanto em trabalhos acadêmicos quanto em informações técnicas 

fornecidas por fabricantes. Esses dados foram interpretados a partir dos dados operacionais da 

ETA objeto de estudo a partir de métodos que também serão expostos adiante.  

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA ETA MEIA PONTE 

A ETA Engº Rodolfo José da Costa e Silva, também conhecida como ETA Meia 

Ponte, leva esse nome em homenagem ao primeiro presidente da Saneago (Saneamento de 

Goiás), empresa pública responsável, dentre outros processos, pelo processo de tratamento de 

distribuição de água do estado de Goiás. A ideia de aproveitamento do Rio Meia Ponte como 

fonte de água para a cidade de Goiânia foi concebida no âmbito de uma comissão criada em 

1983 para discussão do sistema de abastecimento de água da Região Metropolitana de Goiânia. 

No início dos trabalhos da comissão, um estudo encomendado a uma empresa terceirizada 

mostrou que o abastecimento da região deveria ser feito através de, primeiramente, um lago a 

ser projetado e construído no Ribeirão João Leite e, após, por aproveitamento da água do Rio 

Caldas. O Rio Meia Ponte, apesar de não ter sido inicialmente apontado como uma fonte 

principal para o suprimento do abastecimento pois estava reservado para o despejo de esgoto, 

ganhou força diante das outras opções e acabou sendo escolhida já na segunda metade dos anos 

1980. A ETA foi colocada em operação pela primeira vez em 12 de agosto de 1988, com 

horizonte de projeto até 2008. A água ali tratada continua, no ano de 2017, sendo uma das 

principais fontes de abastecimento da região metropolitana de Goiânia. 
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3.1.1. CONFIGURAÇÃO DA ETA 

O fluxograma básico do sistema de produção é composto por captação e elevação 

da água bruta, adução da água bruta, tratamento na ETA, estação elevatória da água tratada e 

distribuição, em uma sequência linear. O processo de captação é composto por barragem de 

nível com gradeamento grosso, câmara de tranquilização com gradeamento fino, células 

desarenadoras e elevatória de água bruta composto por 4 bombas, sendo que uma delas é 

reserva. O volume médio mensal de água bruta captada pela ETA foi, em 2016, de 6.449.355,50 

m³, com picos nos meses de maio e agosto (dados fornecidos por SANEAGO através das 

requisições mostradas no Anexo I). 

O processo de tratamento de água começa com uma câmara de chegada de volume 

igual a 100 m³. A montante, a vazão é registrada, na adutora de água bruta, por medição 

ultrassônica. Ocorre, após a saída da câmara de chegada, a mistura rápida (gradiente de 

velocidade de 1000 s-1) do coagulante sulfato de alumínio (Al2(SO4)3) na Calha Parshall, cuja 

altura de garganta é 3,048 m. Em seguida, há um novo processo mecânico de mistura rápida em 

duas câmaras em série com aplicação, caso necessário, de polímero. O gradiente de velocidade 

de mistura nessas câmaras é, respectivamente, de 750 s-1 e 300 s-1. São, portanto, menores que 

o gradiente de velocidade de mistura da primeira. O relatório anual de operação da ETA no ano 

de 2016 mostra que só houve adição considerável de polímero no mês de fevereiro. A floculação 

é feita em conjunto de 3 floculadores, cada um com 4 células. Em um canal comum, a água 

escoa até os 3 decantadores da ETA, cuja capacidade individual é de 6.000.000 L. Esses 

decantadores possuem, individualmente, raspadores mecanizados de sedimentos, que 

constituem um importante resíduo do processo de tratamento. Antes da filtração, ocorre a 

fluoretação da água por aplicação de ácido fluossilícico (H2SiF6). A filtração ocorre em 6 filtros 

descendentes com 2 células cada um. O leito filtrante é composto por uma camada superior de 

70 cm de antracito, uma camada intermediária de 30 cm de areia e uma camada suporte de 52,5 

cm de pedregulho. Os filtros são lavados pelo sistema ar-água em fluxo contra-corrente. Há 

também uma caixa de efluentes filtrados para que se mantenha o nível mínimo nos seis filtros. 

Finalmente, ocorre a desinfecção por cloro gasoso previamente preparado e a correção do pH 

com cal hidratada. O processo esquematizado está representado na Figura 3.1. As dimensões 

unitárias dos tanques de floculação, decantadores e filtros estão indicados na Tabela 3.1.  

 



Análise da implementação do sistema de membranas ultrafiltrantes (...)                                                              18 

M. B. Guimarães F. 

Figura 3.1 – Processo de tratamento de água empregado na ETA Meia Ponte;  

Fonte: Saneago (2016); 

Tabela 3.1 – Dimensões unitárias do floculador, decantador e filtro;  

 

Fonte: Saneago (2016;) 

3.1.2. VAZÃO DE PRODUÇÃO E PROBLEMAS DE ABASTECIMENTO 

Como mencionado no tópico anterior, o fim de plano considerado no projeto da 

ETA Meia Ponte (elaborado nos anos 80) foi o ano de 2008. A capacidade nominal da ETA é 

de 1,98 m³/s.  No entanto, a vazão média mensal produzida no ano de 2016 foi de 2,334 m³/s, 

ultrapassando a marca média de 2,4 m³/s em 2 meses do ano: maio e agosto. Os dados estão 

dispostos na tabela 3.2. Além disso, dados de 2014 já mostravam uma vazão média mensal (2,3 

m³/s) muito superior à capacidade nominal, o que pode indicar que a capacidade foi ultrapassada 

há alguns anos.  

 

UNIDADE DIMENSÕES (m)

Floculador (C x L x H) 8,75 x 8,75 x 3,91

Decantador (C x L x H) 71,20 x 17,8 x 4,70

Filtro (C x L) 10,00 x 9,50

Leito filtrante (H) 0,70 (antracito) e 0,30 (areia)
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Tabela 3.2 – Vazão de produção média mensal; 

 

Fonte: Saneago (2016); 

Essa situação ilustra o quanto o sistema está sobrecarregado. Isso é especialmente 

preocupante nos meses de baixo índice pluviométrico, notoriamente os meses de agosto e 

setembro na região onde Goiânia está situada. No mês de agosto do ano de 2017, por exemplo, 

o abastecimento de água foi ameaçado em 9 bairros abastecidos pelo sistema Meia Ponte devido 

ao baixo nível do rio no ponto de captação. O nível da água era insuficiente para verter sobre a 

pequena barragem de nível, de tal forma que os trechos do rio a jusante da barragem estavam 

completamente secos, de acordo com declaração de técnicos da Saneago (O POPULAR, 2017). 

Os frequentes problemas de abastecimento motivam o surgimento de campanhas publicitárias 

relacionadas ao consumo consciente da água, a discussão sobre possíveis ligações irregulares 

do rio para irrigação ou outros fins, a discussão sobre alternativas de abastecimento e diversas 

outras discussões sobre a água - inclusive sobre a tecnologia de tratamento. Como exemplo, o 

governo do Estado de São Paulo anunciou a instalação de membranas ultrafiltrantes na ETA 

Alto da Boa Vista como uma resposta a grave crise hídrica que afetou o estado em 2014.  

3.1.3. CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA BRUTA 

Algumas características da água bruta no ponto de captação reportadas no Relatório 

anual da ETA Meia Ponte são mostradas na tabela 3.3, cuja fonte é o relatório anual do ano de 

2016. Outras características, como Sólidos Totais Dissolvidos, não foram registradas nesse 

relatório, mas medições pontuais feitas em determinados meses do ano podem ser observados 

na tabela 3.4. 

 

 

 

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média

Vazão produzida/bombeada (m³/s) 2,31 2,20 2,35 2,37 2,43 2,32 2,40 2,42 2,37 2,37 2,20 2,29 2,33

Relatório Anual ETA Meia Ponte ano 2016
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Tabela 3.3 – Características da água bruta da ETA Meia Ponte (2016);

Fonte: Saneago (2016); 

Tabela 3.4 – Valores de sólidos totais dissolvidos em diferentes dias;

Fonte: Saneago (2016); 

Os valores, como pode ser observado, apresentam grande variação ao longo do ano. 

De forma geral, a água bruta apresenta qualidade pior (maior turbidez, cor aparente, matéria 

orgânica) nos primeiros meses do ano (principalmente janeiro, fevereiro e março) e nos últimos 

meses do ano (principalmente novembro e dezembro). Esses meses são, historicamente, os 

meses de maiores índices pluviométricos, podendo haver uma relação entre pluviosidade e 

qualidade da água bruta.  

Analisando somente esses dados e tendo, apenas como referência, a Resolução 

CONAMA nº 357 (CONAMA, 2005), a água captada do rio Meia Ponte apresenta, nos 

primeiros e últimos meses do ano, características muito ruins, piores até do que os limites 

impostos à classe III (turbidez até 100 UNT e cor verdadeira até 75 UH), ainda que a quantidade 

de matéria orgânica traduzida em DBO na Resolução, esteja em níveis aceitáveis para a classe 

III. Nos demais meses do ano, as características são consideradas boas, compatíveis até mesmo 

com a Classe I da Resolução (turbidez até 40 UNT, DBO até 3 mg/L). Para uma análise mais 

abrangente, mais indicadores deveriam ser considerados. É preciso lembrar que apesar do Rio 

Meia Ponte ser considerado um manancial degradado, o ponto de captação, próximo ao local 

onde a ETA Meia Ponte está localizada, fica a montante dos pontos mais críticos de poluição 

do rio, assim como do ponto onde o esgoto tratado é despejado.  

3.1.4. CONSUMO DE QUÍMICOS E ENERGIA 

Os principais químicos consumidos no processo de tratamento da água são: Sulfato 

de alumínio, cloro, ácido fluossilícico e cal hidratada. O sulfato de alumínio é o principal 

coagulantes utilizado; o cloro é utilizado na desinfecção; o ácido fluossilícico é responsável 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média

pH 7,35 7,41 7,46 7,73 7,83 7,9 7,92 7,93 7,91 7,67 7,57 7,58 7,69

Temperatura (º C) 24,1 24,6 24,5 23,7 22,0 19,8 19,3 20,7 23,0 24,1 23,9 24,5 22,85

Turbidez (UNT) 154,3 147,6 111,4 17,3 13,2 8,3 5,7 5,7 5,5 15,0 62,2 86,8 52,75

Cor aparente (UH) 900,4 922,0 695,0 190,0 130,2 95,2 48,2 36,8 30,3 89,5 189,7 242,2 297,46

Alcalinidade (mg/L CaCO3) 40,0 43,0 45,0 51,0 50,0 52,0 54,0 58,0 61,0 55,0 49,0 49,0 50,58

O2 consumido (mg/L) 7,3 5,4 5,4 1,5 1,3 0,8 1,0 1,3 1,1 3,0 4,2 5,3 3,13

Relatório Anual ETA Meia Ponte ano 2016

jan/14 jul/14 set/14 jan/15 mai/15 jul/15 out/15 jan/16 jul/16 jan/17 abr/17 jul/17

Sólidos Totais Dissolvidos (mg/L) 69,52 70,56 20,00 71,67 79,14 78,40 90,60 65,45 113,30 97,30 54,29 102,96



Análise da implementação do sistema de membranas ultrafiltrantes (...)                                                              21 

M. B. Guimarães F. 

pela adição de flúor na água; a cal hidratada é responsável pela correção do pH. A dosagem dos 

químicos e o consumo mensal podem ser observados na tabela 3.5, cujos dados foram obtidos 

do Relatório anual de operação da ETA no ano de 2016.  

Tabela 3.5 – Consumo de químico na ETA Meia Ponte (2016);

Fonte: Saneago (2016); 

A dosagem de cloro e do coagulante sulfato de alumínio variam ao longo do ano (o 

segundo varia mais do que o primeiro), assim como as características mostradas na tabela 3.3. 

A dosagem média mensal de sulfato de alumínio no mês de janeiro, por exemplo, é mais do que 

o triplo da dosagem média mensal do mês de setembro. Em linhas gerais, esses dados podem 

evidenciar novamente a pior qualidade da água bruta nos meses com maiores índices 

pluviométricos. 

O consumo energético da ETA, que traduz, principalmente, a energia necessária 

para o funcionamento das bombas e demais aparelhos utilizados nos serviços de operação e 

manutenção, é mostrado na tabela 3.6. 

Tabela 3.6 – Consumo de energia na ETA Meia Ponte (2016-2017); 

 

Fonte: Saneago (2016); 

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média

Consumo (kg/mês) 167311,8 150661,8 149350,3 103736,5 86169,7 65361,8 54850,5 55004,9 52452,7 79885,7 118946,6 137136,6 101739,08

Dosagem (mg/L) 26,0 24,8 22,7 15,9 14,2 10,2 8,4 8,2 8,0 12,6 20,2 22,1 16,11

Consumo (kg/mês) 17289,5 16340,3 17083,7 17411,1 16287,5 15580,2 16070,9 17110,2 17413,1 17723,6 16502,4 17589,7 16866,85

Dosagem (mg/L) 2,69 2,69 2,68 2,67 2,44 2,44 2,45 2,56 2,67 2,77 2,81 2,83 2,64

Consumo (kg/mês) 27155,2 22727,8 23070,6 20856,8 20210,4 19772,6 21659,9 22645,1 22084,1 22686,8 21152,8 24242,1 22355,35

Dosagem (mg/L) 0,80 0,73 0,71 0,64 0,62 0,63 0,66 0,66 0,66 0,69 0,74 0,73 0,69

Consumo (kg/mês) - - - - - - - - - - 980,0 944,0 962,00

Dosagem (mg/L) - - - - - - - - - - 5,00 5,00 5,00

Cloro

Ácido Fluossilícico

Ácido Fluossilícico

Relatório Anual ETA Meia Ponte ano 2016

Sulfato de alumínio

ANO MÊS CONSUMO (kWh)

2016 9 36635

2016 10 37563

2016 11 -

2016 12 35246

2017 1 35229

2017 2 32062

2017 3 35517

2017 4 34256

2017 5 35477

2017 6 34625

2017 7 35638

2017 8 37633

MÉDIA 35443,73
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Houve pequena variação no consumo de energia durante o ano, com algumas 

exceções pontuais, como o caso dos meses de outubro de 2016, fevereiro e agosto de 2017. 

3.2. MÉTODOS 

A análise das possíveis consequências da implementação do sistema de membranas 

na ETA Meia Ponte foi baseada em 4 pilares: pré-tratamento (necessidade e escolha), área 

requerida, qualidade da água tratada e custos de implantação, operação e manutenção.  

A necessidade de pré-tratamento foi analisada considerando, principalmente, a 

turbidez da água bruta da ETA Meia Ponte. Essa característica foi comparada com os requisitos 

mínimos para filtração direta em um módulo de um determinado fabricante. Além disso, a 

correlação entre determinadas substâncias e o desempenho operacional das membranas feita 

por Tian et al (2013) também foi utilizada. Para a determinação do tipo de pré-tratamento, o 

trabalho de Arhin et al (2016), que apresenta uma revisão das tecnologias de pré-tratamento 

para filtração em membrana de ultrafiltração, foi a principal fonte escolhida. 

A área requerida pelo sistema de membranas foi determinada por meio de 

informações técnicas do mesmo fabricante estudado no pré-tratamento. Primeiramente, 

determinou-se o número de skids (conjunto de módulos de membranas) necessários para a 

vazão de produção da ETA. Após, esse número foi multiplicado pela área unitária, obtendo-se 

a área total requerida. Essa área foi comparada com a área ocupada pelos filtros granulares da 

ETA Meia Ponte, obtendo-se uma comparação de área entre as duas tecnologias.  

Para a qualidade da água tratada, o trabalho sobre poluentes emergentes no rio Meia 

Ponte de Fonseca (2013) foi comparado com a capacidade de membranas UF em deter as 

substâncias encontradas, obtida no trabalho de Snyder et al (2007). Além disso, os valores de 

turbidez na saída da ETA foram comparados com os valores obtidos por Oliveira (2010), 

Bergamasco et al (2011) e os valores definidos pelo fabricante da membrana.    

Finalmente, os custos de operação e manutenção foram analisados levando-se em 

consideração o estudo de Mierzwa (2008) e os dados apresentados por Sabesp, 2016. Devido à 

ausência de informações específicas sobre a composição de custos do sistema Meia Ponte, essa 

análise foi de caráter mais teórico.  
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O resumo entre os principais fatores analisados e as fontes de comparação é 

mostrado na tabela 3.7. 

Tabela 3.7 – Relação entre os principais fatores analisados e as fontes de comparação com o 

sistema de membranas UF; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necessidade
Turdidez da água bruta da ETA Meia 

Ponte
Tian et al (2013) e fabricante A

Tipo
Técnicas de pré-tratamento para 

filtração em membranas UF
Arhin et al (2016)

Vazão de produção da ETA Meia 

Ponte e vazão nominal unitária das 

membranas

Fabricante A

Poluentes emergentes no Rio Meia 

Ponte, turbidez da água tratada na 

saída da ETA Meia Ponte

Fonseca (2013), Snyder et al 

(2007), Oliveira (2010), 

Bergamasco et al (2011)

Custo inicial de aquisição das 

membranas e custo de energia
Mierzwa (2008) e Sabesp (2016)

Pré-Tratamento

Área Requerida

Qualidade da água tratada

Custos de implantação, operação e manutenção

Principais fatores analisados Comparação
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CAPÍTULO 4  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. PRÉ-TRATAMENTO 

Nesse parágrafo, será feita uma discussão sobre a necessidade de pré-tratamento e, 

caso necessário, o melhor tipo de pré-tratamento a ser aplicado na ETA Meia Ponte.   

4.1.1. NECESSIDADE DE PRÉ-TRATAMENTO 

Uma das decisões necessárias para a implementação do sistema de membranas em 

uma ETA é a escolha do tipo de membrana e do fabricante. Em geral, é possível obter 

informações iniciais sobre as melhores soluções para cada caso (exemplo: tratamento de 

efluentes, tratamento de água para indústria alimentícia e de bebidas, tratamento de água para 

indústria de semicondutores, etc) por meio das informações técnicas divulgadas pelos 

fabricantes das membranas.  Para o tratamento de água municipal – como é o caso das ETAs –

, as informações técnicas geralmente especificam um ou mais parâmetros para a filtração direta. 

Esses parâmetros são importantes pois definem a capacidade de filtração e a eficiência das 

membranas.  

A Tabela 4.1, que lista os requisitos de membranas ultrafiltrantes utilizadas para o 

fim de tratamento de água de abastecimento de um fabricante A, mostra, dentre outros 

parâmetros, valores de projeto (relacionados à eficiência) e valores máximos permitidos 

(relacionados à capacidade) para turbidez, carbono orgânico total, demanda química de 

oxigênio, sólidos suspensos totais, pH e temperatura. Caso os valores de projeto sejam 

ultrapassados, testes in loco devem ser feitos para verificar o comportamento do sistema. Já se 

os valores máximos forem superados, pré-tratamento é mais adequado para otimizar a operação. 

Tabela 4.1 – Requisitos para filtração direta em membrana de ultrafiltração do fabricante A;

 

Característica Valores de projeto Máximo Permitido

Turbidez (NTU) 50 300

Carbono Orgânico Total (mg/L) 10 40

Demanda Química de Oxigênio (mg/L) 20 60

Sólidos Totais Suspensos (mg/L) 50 100

Cloro (Cl2) (mg/L) 0,5 200

Temperatura (ºC) 25 40

Característica

pH

Variação permitida

6-9
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Apesar dos valores de Demanda Química de Oxigênio apresentados na tabela 3.3 

serem menores do que os valores de projeto e máximo permitido para a membrana UF desse 

fabricante, os valores de Turbidez, em alguns meses, são superiores ao máximo permitido. Isso 

também pode indicar que os valores de Sólidos Suspensos Totais – ainda que dados sobre essa 

característica não foram obtidos –   também são maiores, dada a intrínseca relação com a 

turbidez. Outra evidência são os valores de Sólidos Totais Dissolvidos, apresentados na tabela 

3.4, maiores até do que a tolerância de Sólidos Totais Suspensos da membrana. Assim, a 

filtração direta da água bruta do Rio Meia Ponte em membrana de ultrafiltração não é possível, 

sendo necessário algum tipo de pré-tratamento para a redução da turbidez e, consequentemente, 

dos sólidos suspensos. A necessidade de pré-tratamento é, a princípio, a não-confirmação de 

uma das grandes vantagens da tecnologia de membrana: menor área requerida. No entanto, o 

ganho advindo da redução de área requerida e a melhor da qualidade da água tratada ainda deve 

ser considerada. 

As recomendações de um fabricante B para a água de alimentação que será filtrada 

pela membra são apresentadas na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 – Valores máximo de projeto para filtração direta em membrana de ultrafiltração do 

fabricante B; 

 

Ainda que a tolerância dessa membrana à Sólidos Totais Suspensos seja maior do 

que a primeira, a tolerância a Turbidez é a mesma. Portanto, a análise anterior também pode ser 

aplicada para essa membrana. 

Reforçando ainda mais essa análise, Tian et. al (2013) mostra ,em seu estudo sobre 

a correlação entre importante deteriorantes de membranas ultrafiltrantes e a resistência dessas 

membranas, que o principal indicador de deterioração das membranas, que também será um 

indicador de custos operacionais e eficiência do sistema, são os biopolímeros, macromoléculas 

como polissacarídeos e proteínas, apresentando uma correlação considerada muito forte entre 

concentração dessas substâncias e a deterioração das membranas para as 3 fontes de água 

Característica Valores de projeto

Turbidez (NTU) 50

Alcalinidade (mg/L CaCO3) 300

Sólidos Totais Suspensos (mg/L) 500

Ferro (mg/L) 5

Temperatura (ºC) 25
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estudadas. A segunda correlação mais forte, embora mais fraca que a primeira devido a 

variações nos resultados para diferentes fontes de água, é a matéria particulada, representada 

tanto pelos sólidos suspensos quanto pela turbidez, podendo ser utilizada como indicador 

principal de deterioração (e, como consequência, sendo o alvo principal do pré-tratamento) em 

casos emergenciais, em que estudos mais aprofundados sobre matéria orgânica natural e, 

especificamente, biopolímeros, não podem ser feitos. 

4.1.2. ESCOLHA DO PRÉ-TRATAMENTO 

O pré-tratamento deve ser escolhido levando-se em consideração a otimização do 

funcionamento das membranas. Em outras palavras, o pré-tratamento deve obstruir substâncias 

causadoras de deterioração da membrana. Essas substâncias causam diminuição gradativa do 

fluxo de água, o que é operacionalmente e economicamente ruim. Arhin et al (2016) faz uma 

revisão das principais técnicas de pré-tratamento e sua relação com o controle da deterioração 

das membranas. Dentre elas, coagulação, adsorção em carvão ativado e resinas de troca iônica. 

Parte dos estudos, como os de Kabsch-Korbutowics, Bilyc e Molczan (2006) e Bing-zhi et al 

(2007), focam na eficiência da obstrução de matéria orgânica natural durante o pré-tratamento, 

já que são consideradas as principais substâncias responsáveis pela deterioração do fluxo. 

A coagulação, por ser uma técnica mais amplamente conhecida, de fácil aplicação 

e baixo custo, é a mais aplicada entre todas. Além disso, os estudos já conduzidos sobre a 

eficiência da coagulação no controle da deterioração de membranas apresentam certa 

uniformidade de resultados, atestando o uso dessa técnica. Os fatores possivelmente 

intervenientes na deterioração da membrana são o tipo de coagulante, a dosagem e as condições 

operacionais (pH e temperatura). (ARHIN et al, 2016). Bing-zhi et al (2007), ao estudar a 

eficiência da coagulação (sulfato de alumínio como coagulante) na diminuição da deterioração, 

mostra que essa técnica é eficiente para a remoção da fração hidrofílica da matéria orgânica 

natural, reduzindo a deterioração do fluxo.  A quantidade de matéria orgânica da água bruta 

estudada (5,341-6,290 mg/L), avaliada pela demanda química de oxigênio, é maior do que a 

média anual do ano de 2016 da ETA Meia Ponte (3,13 mg/L).  

Já a eficiência da tecnologia de adsorção em carvão ativado e da aplicação de 

resinas de troca iônica como pré-tratamento são controversas. A primeira pois os estudos 

divergem sobre a influência desse método em obstruir partículas que causam deterioração do 
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fluxo das membranas. A segunda por questões econômicas, um problema sobretudo para países 

em desenvolvimento, onde os recursos para investimento são limitados (ARHIN et al, 2016). 

Tendo essas restrições em vista, a melhor solução de pré-tratamento para uma 

possível implementação do sistema de membranas na ETA Meia Ponte seria a 

coagulação/floculação/sedimentação, aproveitando-se a estrutura existente. As dosagens do 

coagulante, no entanto, devem ser analisadas em teste piloto e ajustadas para que o sistema seja 

otimizado. 

4.2. ÁREA REQUERIDA 

Informações sobre fluxo, vazão unitária e dimensões de membranas são usualmente 

fornecidas por fabricantes. Quando o projeto em questão é uma estação municipal de tratamento 

de água, porém, é provável que muitas membranas sejam necessárias para a produção da vazão 

requerida. Assim, muitos fabricantes também oferecem um sistema montado e pronto para 

funcionamento conhecido como skid. Os skids reúnem um conjunto de membranas e tubulações 

já pré-alocados que necessitam somente a interligação ao sistema principal de tubulações e 

bombas para entrar em funcionamento. Assim como as membranas individuais, possuem vazão 

de produção estimada, já considerando as perdas com retrolavagem. Além disso, requerem uma 

área pré-calculada, que é exposta nas informações do produto.  

O mesmo fabricante A citado em 4.1.1 apresenta um skid com características 

mostradas na tabela 4.3. Para efeito de comparação da área requerida, supõe-se que toda a água 

produzida pela ETA Meia Ponte fosse filtrada por membranas – mesmo que, na prática, não 

fosse necessário substituir completamente uma tecnologia pela outra. Nesse caso, a vazão 

requerida adotada é 2,43 m³/s, a máxima vazão média mensal requerida no ano de 2016 de 

acordo com a Tabela 3.2. Outra consideração é a substituição somente do processo de filtração, 

ou seja, substituição dos filtros de areia e antracito pelos skids. É preciso lembrar que a ETA 

Meia Ponte possui 6 filtros com dimensões individuais apresentadas na Tabela 3.1. A 

comparação entre as áreas é apresentada na Tabela 4.4. 

Tabela 4.3 – Características dos skids do fabricante A;

 
Número de módulos Vazão estimada (m³/s) Comprimento (m) Largura(m) Altura(m) Área superficial individual (m²)

22 0,031 4,145 0,764 2,875 3,16678

Skids fabricante A



Análise da implementação do sistema de membranas ultrafiltrantes (...)                                                              28 

M. B. Guimarães F. 

Tabela 4.4 – Cálculo da área requerida pelos skids do fabricante A;

 

A relação entre as áreas mostra que a área requerida pela filtração por mebranas é 

menor do que a área requerida por filtros convencionais. A configuração das membranas nos 

skids é, nesse caso, semelhante a apresentada na Figura 4.1. A atual posição dos filtros, assim 

como uma sugestão de local para instalação das membranas são apresentados na Figura 4.2. 

Figura 4.1 – Exemplo de configuração das membranas em um skid; 

 

Fonte: Applied Membrane Inc, 2017; 

 

 

 

 

 

Vazão Requerida ETA Meia Ponte (m³/s) 2,43

Nº skids requeridos 80

Área Requerida pelos skids (m²) 251,8

Área dos 6 filtros da ETA Meia Ponte (m²) 570

Relação Askids/Afiltros ETA Meia Ponte 0,44
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Figura 4.2 – Localização dos filtros e sugestão de posição dos skids; 

 

Fonte: Google Maps (2017); 

4.3. QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA 

Como destacado até aqui, um dos principais motivadores para a 

diversificação/modernização das tecnologias de tratamento de água e esgoto é a presença 

recorrente de poluentes emergentes nas fontes de água de abastecimento, principalmente nas 

fontes urbanas. Fonseca (2013), em seu estudo sobre a presença de poluentes emergentes no rio 

Meia Ponte mostra que, dentre 11 poluentes emergentes avaliados, 5 foram encontrados em 

concentração maior que o limite de quantificação no ponto a montante da ETA Meia Ponte no 

período chuvoso: cafeína, triclosan, atenolol, propranolol e carbamazepina. No período de 

estiagem, outros 5 poluentes foram encontrados:  cafeína, triclosan, atenolol, propranolol e 

ibuprofeno. Apesar do número de estudos sobre esses poluentes ser relativamente baixo, o 

potencial de bioacumulação e os impactos sobre os sistemas reprodutivo e nervoso de animais 

mostram que é preciso preocupação com seus efeitos sobre os seres humanos, considerando o 

fato de que outros trabalhos já detectaram a presença dessas substâncias na água tratada 

(FONSECA, 2013). Esse último fato também evidencia que os tratamentos convencionais são 

incapazes de bloquear essas substâncias.  
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Snyder et al (2007) mostra que membranas ultrafiltrantes podem ser eficientes para 

bloquear o triclosan (rejeição de 87,5%), embora sejam pouco eficientes para bloquear cafeína 

(rejeição de 7%), ibuprofeno (rejeição de 8,3%) e carbamapezina (rejeição de 15,7%). Esse 

estudo foi feito com efluente secundário de uma estação de tratamento de esgoto. Para os demais 

poluentes analisados, as membranas mostraram eficiência na remoção de esteroides, tendo 

pouco efeito nos demais grupos (SNYDER ET AL, 2007). Portanto, a adoção de membranas 

na ETA Meia Ponte poderia ser uma resposta parcial para o problema dos poluentes emergentes, 

sendo necessário uma planta piloto para conclusão mais assertiva.   

Em relação aos dados obtidos sobre a qualidade da água na saída da ETA Meia 

Ponte, os valores se encontram abaixo dos Valores Máximos Permitidos (VMP) definidos pela 

Portaria MS 2914/11. No entanto, apenas alguns parâmetros organolépticos, químicos e físicos 

foram obtidos (como turbidez, alumínio, cloro residual e sólidos totais dissolvidos), com 

nenhuma informação sobre substâncias orgânicas e agrotóxicos. Especificamente para a 

turbidez, há indícios que os valores obtidos em filtração por membrana seriam menores, apesar 

dos valores atuais – mostrados no gráfico da figura 4.3 –  já estarem enquadrados dentro do 

limite de 1,0 uT na saída da ETA. Sabesp (2016) mostra que após a instalação de membranas 

ultrafiltrantes na ETA Alto da Boa Vista, os valores médios diários de turbidez da água 

permeada foram menores do que 0,1 uT. Esse fato já havia sido indicado por Oliveira (2010). 

A água bruta, entretanto, apresentava valores médios de turbidez menores do que a água bruta 

da ETA Meia Ponte. Para águas mais túrbidas, como a analisada por Bergamasco et al (2011), 

a remoção de turbidez apresentou valores de rejeição semelhantes aos apresentados na ETA 

Meia Ponte (rejeição média maior que 99%) no ano de 2016. Alguns fabricantes, a exemplo do 

fabricante A, mostram, nos catálogos técnicos, que a turbidez esperada, desde que as 

características máximas da água de alimentação sejam respeitadas, é menor do que 0,1 uT. As 

informações sobre essa comparação estão resumidas na Tabela 4.5. Assim, apesar dos indícios, 

também é mais indicado que essas conclusões sejam obtidas por meio de uma planta piloto.   

 

 

 

 



Análise da implementação do sistema de membranas ultrafiltrantes (...)                                                              31 

M. B. Guimarães F. 

Figura 4.3 – Valores de turbidez na saída da ETA Meia Ponte; 

 

Fonte: Saneago (2016); 

Tabela 4.5 – Resumo da comparação das análises de turbidez;  

 

4.4. CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

Caso o sistema de membranas seja implementado na ETA Meia Ponte, um 

importante custo a ser avaliado é o inicial, relacionado ao investimento, principalmente, na 

aquisição dos materiais. Mierzwa et al (2008) mostra que o custo de aquisição de membranas 

pode ser de quase 50% do investimento inicial total. Esse custo total, no entanto, inclui a área, 

algo já disponível na ETA Meia Ponte. AWWA (2006) mostra que, para a estação de tratamento 

de água de San Patrício, Texas/EUA, o custo de aquisição de membranas de microfiltração 

correspondeu a aproximadamente 25% do custo total de construção. Apesar disso, o custo de 

aquisição, quando “diluído” no tempo de funcionamento da estação, se torna menor e o custo 

de produção/m³ se torna competitivo com outros sistemas, como o convencional com carvão 

ativado. Esse fato pode ser observado na Tabela 4.6, referente aos valores da época do estudo 

de Mierzwa et al (2008). Embora desatualizados, ainda pode-se ter uma ideia sobre a relação 

entre os custos dos sistemas. Por não incluir a aquisição de bombas, o custo inicial do sistema 

convencional é menor. Sabesp (2016) mostra que o custo inicial do sistema de membranas 
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ultrafiltrantes é 25% maior do que o sistema convencional (20 milhões de dólares/m³ para o 

primeiro, 16 milhões de dólares/m³ para o segundo). 

Tabela 4.6 – Comparação de custo de produção de água tratada em sistema convencional, sistema convencional 

com carvão ativado e sistema de ultrafiltração; 

 

Fonte: Mierzwa et al., 2008; 

Em relação ao sistema convencional, o sistema de membranas de ultrafiltração não 

é tão competitivo, pois, como também mostra o estudo, os custos de operação e manutenção 

também são maiores. Enquanto os principais custos de O&M do sistema convencional são mão 

de obra, produtos químicos e disposição de lodo, os principais custos do sistema de membranas 

ultrafiltrantes são mão de obra, energia e operação e manutenção. O custo com energia deve ser 

destacado, podendo representar aproximadamente 50% dos custos operacionais do sistema de 

membrana (MIERZWA, 2008). Sabesp (2016) mostra, por meio das experiências da ETA Alto 

da Boa Vista e ETA Rio Grande, ambas em São Paulo, que o custo com energia do sistema de 

membranas chega a 4 vezes o custo do sistema convencional. Assim, espera-se que o consumo 

de energia aumente em relação ao exposto na Tabela 2.6. Como compensação, Sabesp (2016) 

mostra que, além do custo com área, os custos com geração e disposição de lodo e os custos 

com químicos foram diminuídos. Mierzwa (2008) mostra que o custo com pessoal é 

significativamente reduzido, devido, provavelmente, à maior automação do sistema de 

membranas.  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÃO 

A partir da análise de 4 fatores importantes a serem considerados na implementação 

de um sistema de membranas ultrafiltrantes na ETA Meia Ponte, as seguintes conclusões podem 

ser feitas:   

• Devido a elevada turbidez da água bruta – o que também pode indicar elevado 

quantidade de sólidos suspensos – superior, em algumas épocas do ano, aos valores 

máximos permitidos para filtração direta em membranas, é muito provável que seja 

necessário algum tipo de pré-tratamento. Caso contrário, a operação pode ficar inviável 

devido a problemas constantes de deterioração do fluxo e reposição de membranas; 

 

• Dentre os mais bem aceitos processos de pré-tratamento para filtração em membranas 

UF (coagulação/floculação, adsorção em carvão ativado e resinas de troca iônica), o que 

seria mais viável para a ETA Meia Ponte é a coagulação/floculação, devido a estrutura 

já instalada e a comprovada eficiência desse método, desde que a dosagem, o tipo de 

coagulante e as condições operacionais sejam adequados. Nesse caso, estudos devem 

ser conduzidos para determinação da dosagem ótima de químicos para otimização do 

sistema; 

 

• Mesmo com o pré-tratamento, a economia de área requerida pelo sistema de membranas 

ainda seria expressiva, podendo representar menos de 50% da área requerida pelos 

filtros granulares; 

 

• O problema da presença de poluentes emergentes no Rio Meia Ponte, o que 

potencialmente significaria a presença desses poluentes na água consumida - já que a 

tecnologia de ciclo completo possui limitações para obstrução dessas substâncias - 

poderia ser apenas parcialmente resolvido pelas membranas, já que há indícios que 

apenas 1 dos 5 principais poluentes encontrados no rio seriam rejeitados; 
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• Há indícios que os valores de turbidez na saída da ETA poderiam ser reduzidos com o 

sistema de membranas, apesar de os atuais já estarem enquadrados dentro dos limites 

da Portaria MS 2914/11; 

 

• Em relação aos custos de implantação do sistema de membranas, os mais expressivos 

seriam os custos de aquisição do material. Já para operação e manutenção, os custos 

relacionados ao consumo de energia aumentariam significativamente. Como apenas o 

consumo de energia da ETA Meia Ponte é conhecido, não é possível fazer considerações 

sobre o aumento ou diminuição do preço unitário de produção.   

 

Para conclusões mais assertivas a respeito dos efeitos do sistema de membrana em 

ETAs de ciclo completo, como é o caso da ETA Meia Ponte, é essencial que a operação seja 

reproduzida em menor escala, experiência conhecida como planta piloto, e que dados sejam 

extraídos. Dentre os tópicos analisados, a realização de uma planta piloto ajudaria para 

esclarecimentos sobre o tipo de pré-tratamento, a dosagem ótima e o melhor tipo de químico 

para a coagulação e os ganhos de qualidade da água tratada (incluindo estudos específicos sobre 

os poluentes emergentes). Dentre os tópicos não abordados nesse trabalho, a realização de uma 

planta piloto também ajudaria a determinar o esquema de limpeza das membranas, tanto por 

retrolavagem quanto por químicos – frequência, tipo de químico e geração de lodo -; a pressão 

ótima de operação das membranas e o melhor tipo de configuração do sistema. 
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ANEXO I 

Requisições feitas à SANEAGO para obtenção de informações operacionais sobre 

a ETA Meia Ponte e seus respectivos números de protocolo. 
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