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No  campo  de  tratamento  de  efluentes,  membranas  são  empregadas  em  associação  a  biorreatores,
constituindo  os  processos  de  MBR  (do  inglês,  membrane  bioreactors),  combinando  dois  processos
básicos:  a  degradação  biológica  e  a  separação  por  membranas,  que,  além de  compactas  e  modulares,
são vantajosas do ponto de vista econômico e energético quando comparadas a processos convencionais
de separação. O projeto de sistemas de MBR abrange três grupos de parâmetros independentes: fatores
hidrodinâmicos;  fatores  biológicos;  e  características  das  membranas.  No  que  se  refere  aos  fatores
hidrodinâmicos,  a  queda  do  fluxo  de  permeado  ao  longo  da  operação  é  um  fator  limitante  à
empregabilidade  de  membranas  dos  pontos  de  vista  operacional  e  econômico.  O  comportamento
pressão-fluxo é difícil de ser avaliado na sua totalidade, visto que a resistência é uma soma das parcelas
da resistência intrínseca, resistência devido ao fouling  e a resistência de polarização por concentração.
Neste cenário, este trabalho avaliou as resistências totais ao fluxo e o fluxo de permeado para um módulo
comercial  de  membranas  de  fluoreto  de  polivinilideno  (PVDF)  de  ultrafiltração  do  tipo  fibras  ocas,  com
diâmetro médio nominal  de poro de 0,04 μm e área de permeação de 0,047 m².  O módulo foi  operado
submerso  em  um  tanque  de  pós-tratamento  de  reator  anaeróbio  de  reator  UASB  com  agitação  e
recirculação  do  permeado,  de  forma  a  manter  a  concentração  de  sólidos  suspensos  no  efluente,
equivalente a 806,67 mg.L-1, constante. Foram utilizadas três pressões de sucção diferentes (140, 260 e
380  mbar)  para  a  mesma  concentração  de  efluente.  Um  dos  fenômenos  comuns  nos  processos  com
membranas é o declínio do fluxo de permeado com o tempo devido ao aumento das parcelas que compõe
a resistência total da membrana. Avaliando o fluxo de permeado nas três pressões pode-se observar que
a  curva  do  fluxo  é  praticamente  idêntica  em  todas  as  pressões  testadas.  Isso  significa  que  o  fluxo  de
permeado não é controlado pela pressão estabelecida no sistema de filtração e sim pela resistência da
membrana.  Assim,  do  ponto  de  vista  econômico  e  energético,  os  resultados  obtidos  permitem concluir
que a pressão de sucção de 140 mbar é capaz de atingir  volumes de permeado muito próximos ao da
maior pressão testada com menor demanda energética, sendo, portanto, a mais adequada.
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