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Resultados e Discussão 

 
 A água é um recurso indispensável para qualquer forma de vida, porém, 

devido ao desmedido aumento populacional e à industrialização, é crescente a 

quantidade de resíduos gerados, dos quais se destacam os efluentes domésticos 

e industriais. Estes, quando lançados de forma inapropriada aos corpos hídricos 

podem acarretar na sua contaminação, podendo assim, trazer riscos à saúde. A 

indústria têxtil possui alto valor econômico e social, porém este setor é um dos 

maiores consumidores de água, a qual retorna altamente contaminada para o 

meio ambiente em virtude da alta concentração de corantes utilizados no 

processo. Com isso, as membranas vêm como alternativa para auxiliar no 

tratamento destes efluentes que possuem alto impacto ambiental. O presente 

projeto teve como objetivo aplicar membranas de ultrafiltração na configuração 

fibra oca (da PAM membranas 0250) para remoção da cor gerada pelo corante 

Coomassie Brilliant Blue G250, altamente utilizado no setor têxtil para tingimento. 

Conclusão 

  O uso das membranas nas indústrias têxteis são uma ótima alternativa 

para remoção de cor do efluente proveniente deste setor, visto que trata-se de 

uma tecnologia eficiente e limpa, ou seja, não gera impactos ao meio ambiente. 
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 Foi preparada a solução sintética de 0,005 g/L do corante Commassie 

Brilliant Blue G250, esta foi bombeada para um sistema de filtração nas 

pressões de 0,5 a 2 bar pela bomba da marca Shurflo modelo 8075-111-313 

série ouro. Para validar o método, o corante deve ficar retido nas fibras da 

membrana, resultando em um permeado incolor, ou seja, removendo 

visivelmente o corante da solução. 
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Espectrofotômetro 

 Após as amostras passarem pelo sistema por pelo menos 20 minutos, 

foram coletadas amostras do permeado a cada 15 minutos, e analisadas no 

espectrofotômetro UC-Vis vel DU 530UV da marca Beckman. A partir da curva de 

calibração foi possível obter o percentual de remoção da cor.  

 Para a análise dos resultados, primeiramente foi construída uma curva 

de calibração para, através desta, ser possível determinar o percentual de 

corante retido pela membrana. 

 As amostras coletadas foram analisadas no espectrofotômetro e assim 

foi possível obter as médias das absorbâncias em cada pressão analisadaO 

percentual residual, ou seja, o que a membrana não reteve foi de 3,2% a 4,5%. 

De acordo com Poletto (2010), deve-se obter no mínimo 90% de eficiência, 

portanto os resultados foram satisfatórios visto que em todas as pressões 

obteve-se no mínimo 95,51% de remoção da cor e no máximo 96,79%.  

 

Apoio 

y = 23,295x + 0,1629 
R² = 0,9996 
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