
INTRODUÇÃO 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

CONSIDERAÇÕES FINAIS REFERÊNCIAS 

[1] BENVENUTI, T.; KRAPF, R. S. RODRIGUES, M. A. S.; BERNADES, A. M.; ZOPPAS-

FERREIRA, J. Recovery of nickel and water from nickel electroplanting waste water by 

electrodialysis. Separation And Purification Technology, v. 129, p. 106-112, 2014.  

[2] CASAGRANDE, Delci Fátima Meneghetti. Minimização de impactos ambientais da 

indústria galvânica através do uso de soluções livres de cianeto. Dissertação 

(Mestrado em Qualidade Ambiental) – Programa de Pós- Graduação em Qualidade 

Ambiental, Feevale, Novo Hamburgo, RS, 2009. 

[3]HERMIA, J. Constant Pressure Blocking Filtration Laws-Aplication to Power-Law Non- 

Newtonian Fluids. Trans. Institute of Chemical Engineering, v. 60, p. 183-187, 1982. 

[4] VELA,  M.C.V.;  BLANCO,  S.A.;  GARCÍA,  J.L.;  RODRIGUEZ,  E.B.  Analysis  of 

membrane  pore  blocking  models  applied  to  the  ultrafiltration  of  PEG.  Separation  

and Purification Technology, v. 62, p. 491-500, 2008. 

Nathália F. Livinalli (BIC-UCS), Ricardo Zelinski (Co-orientador), Mara Zeni, Camila Baldasso (Orientadora). 

AGRADECIMENTOS 

METODOLOGIA 

Processos de separação   

 por membranas (PSM) 

ESTUDO DAS RESISTÊNCIAS DE UMA MEMBRANA DE POLISSULFONA DE 

OSMOSE INVERSA NO TRATAMENTO DE EFLUENTES GALVÂNICOS. 
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PROJETO: MEMB/GALV 

Foram coletadas amostras de 5L de efluentes, após tratamento 

preliminar em uma central de tratamentos de Guaporé-RS. Para os 

ensaios de permeação, o efluente foi submetido a  membrana espiral 

plana de osmose inversa, onde foi aplicada pressão membrana de 6 bar 

a temperatura de 28 ± 2°C. Como indicado no fluxograma abaixo: 

Figura 1. Fluxograma do sistema de osmose inversa utilizado nos ensaios experimentais. 

 Após o ensaio, foi constatado um importante declínio no fluxo do 

sistema, esse problema foi parcialmente solucionado pela limpeza 

química da membrana. Essa redução do fluxo motivou o estudo dos 

fenômenos limitantes do processo, baseado nos modelos matemáticos 

das resistências e no modelo de Hermia [3].  

Para o uso de um efluente real de uma central de tratamento de efluentes, 

aplicado a membrana de osmose inversa em um sistema de bancada, 

observa-se que a resistência por polarização por concentração foi a que 

apresentou maior influência nos poros da membrana, com uma 

porcentagem maior que 80% da resistência total. Os resultados 

demonstraram que segundo o modelo de Hermia, o bloqueio total e 

bloqueio padrão, são responsáveis pela diminuição do fluxo de permeado 

na membrana, indicando a existência de mecanismos combinados pela 

presença de íons e coloides na solução de alimentação.  
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Os resultados obtidos no estudo das resistências, podem ser 

visualizados na figura 2, que mostra as diferentes resistências 

envolvidas no processo de filtração por osmose inversa com efluente 

real. A redução do fluxo do permeado com a pressão transmembrana 

de 6 bar, se deve especialmente devido a resistência da polarização 

por concentração, que representa 84,69% da resistência total.  
Figura 2. Representa as resistências por RT, RC, RF e RM para o processo de 

osmose inversa.  

É importante ressaltar o aumento da resistência por polarização está 

relacionado a quantidade de soluto próximo à superfície da membrana, 

devido ao acréscimo de pressão, gerando dificuldade na transferência 

de massa através da membrana, resultando retro difusão das espécies 

acumuladas no incremento da camada polarizada por concentração, 

causando a redução do fluxo [4]. 

O estudo do fluxo permeado em função do tempo, segundo o modelo de 

Hermia, demonstra que há dois tipos de bloqueios predominantes na 

membrana, o bloqueio padrão e o total. Como demonstrado na tabela 

abaixo. 
Tabela 1. Coeficientes de determinação (R2) para os diferentes mecanismos de 

bloqueio propostos pelo modelo Hermia.  

No modelo de bloqueio padrão as moléculas de soluto são menores que os 

poros da membrana e se depositam no seu interior, enquanto que no 

bloqueio total as moléculas de soluto são maiores e se depositam fora dos 

poros. Para a minimização destas variantes seria necessário o aumento da 

velocidade tangencial, diminuição do pH e aumento da pressão do 

processo.  

Um dos principais fatores limitantes dos PSM é o declínio do 
fluxo de permeado no decorrer do tempo, associado a 
fenômenos como a polarização por concentração, fouling e 
adsorção [4]. O estudo das resistências em membranas torna 
possível identificar o tipo de bloqueio que ocorre na 
membrana. Neste contexto, o objetivo desse trabalho é o 
estudo das resistências na utilização de uma membrana de 
osmose inversa na filtração de um efluente galvânico. 


