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Introdução

� Sem água, a vida não pode existir.

� Garantir a quantidade de água com qualidade;
� Essencial – saúde da humanidade;

- Funcionamento do ecossistema.

� Água também é conhecida como o solvente 
universal.

� Dissolve produtos químicos naturais e sintéticos;
� Deterioração da qualidade da água.



Águas....

POR QUE TRATAR ?



Por que tratar?

� Controlar, Prevenir, Evitar, Interromper

Poluição Ambiental dos cursos d’água e doenças

� Remoção destes materiais é necessária
� Minimizar o impacto do lançamento de mais 

despejos nos corpos d’água



Por que tratar?

Sistema convencional de tratamento de águas

Objetivos 

� Redução na Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO);
� Redução de Sólidos em Suspensão e Organismos 

Patogênicos;
� Redução de nutrientes, tais como N e P.



� Resíduos tóxicos e 
compostos não 
biologicamente 
degradáveis.

� Processos 
convencionais de 
tratamento , 
baseados na 
degradação 
biológica dos 
contaminantes. 

� Não são eficientes 
para completa 
remoção dos 
compostos 
residuais.

�www.tratabrasil.org.br

Cenário Nacional



Cenário Internacional

Década de 70 : Poluentes Emergentes no Ambiente Aquático

� Substâncias potencialmente 
tóxicas , das quais os efeitos ou a 
presença no ambiente são ainda 
pouco conhecidos.

� Substâncias persistentes no meio 
ambiente e não são completamente 
removidas nas Estações de 
tratamento (ETAs e ETEs ).

� Desreguladores Endócrinos 
� Concentrações reduzidas (µg ou ng.L-1)

� Situação crítica: diferença de tempo
entre desenvolvimento-uso-descarga-
conhecimento dos impactos. 

�Desafios:
Gerar dados para fundamentar novas 
regulamentações 

�Gerar percentual de remoção 
�Dados de ecotoxicidade



Desreguladores
Endócrinos (DE): Grupos

DE

Produtos de 
uso pessoal

Pesticidas

Surfactantes 
Plásticos

Antioxidantes

Estrogênios

Fármacos





Naturais:

�Estrona – E1 menopausa

�17-β-estradiol - E2  ovulação

�Estriol – E3   gravidez

Artificial:

�17-α-etinil estradiol- EE2
reposição hormonal
métodos contraceptivos

Classe dos Hormônios Estrogênicos

Estrutura Tetracíclica

Consiste: um anel fenólico; 
dois ciclohexanos; 

um 
ciclopentano.



Ocorrência de 
Desreguladores 
Endócrinos em 

águas 
superficiais 

Avaliaram a atividade estrogênica no
Rio Paraíba do Sul utilizando o
ensaios yeast estrogen screen

Atividade estrogênica E2  a partir de
1 ng.L -1 a 16 ng.L -1 

Dias et al. (2015)

Avaliaram a presença de 19 DEs de
diferentes classes: 5 estrógenos
livres, 6 estrógenos conjugados, 3
progestágenos e 5 fitoestrógenos em
amostras de água, coletadas nos Rios
Paraíba do Sul, Guandú e Macaé.

Atividade  estrogênica E = 7,3 ng.L -1 

Kuster et al. (2009)

Avaliaram a ocorrência de DEs no Rio
Paraíba do Sul nas cidades de
Pindamonhangaba, Taubaté, São
José dos Campos e Guararema, a
partir de coletas de um litro de água
bruta

Atividade estrogênica E2 = 1,2 µg.L -1

E 1 =0,56 µg.L -1

EE2 = 0,56 µg.L -1.  

Otomo et al. (2010)

Avaliaram a atividade estrogênica Rio
Paraíba do Sul, na cidade de
Aparecida do Norte

E2 e E1 foram de 0,24 µg.L -1 e 0,44 µg.L -1 

Chaves; Silva (2016)

Detectados em mostras do Rio Ebro e 
efluente despejado (Espanha). 

Águas superficiais no Rio 
Manzanares  (Espanha). 

E2  e E1  foram de 1,9 ng.L -1 e 4,9 ng.L -1

No efluente despejado nesse rio  
E1 =39 ng.L -1

Gorga; Petroviv; Barceló (2013)

E1 =39 ng.L -1

Esteban et al. (2014) 

E1 = Estrona

E2 = 17β-estradiol

EE2 = 17α-etinilestradiol



Controle Negativo (CN), contendo água filtrada e
desclorada; Controle Positivo (CP), contendo
água de diluição com 17β-estradiol (15 µµµµg/L) e
Experimental (E), contendo as amostras de água
do rio (100%).

KOFUJI, P. Y. M.; PAIVA, T. C. B. (2016). Estudo sobre a
ocorrência de DEEs no Trecho Paulista do Rio Paraíba do
Sul: efeitos e consequências.

Atividade estrogênica foi estudada por meio de
bioensaios, através da análise das alterações nas
características sexuais secundárias dos peixes.

Peixes machos da espécie Poecilia reticulatasinais evidentes
de feminização

CN

CN

CP

CP

E

E

•Coloração dos machos : importante atrativo para as 
fêmeas durante o ritual de acasalamento.

•Redução : pode ser considerada como um indício de 
feminização.

Desreguladores
endócrinos



Antisépticos -Triclosan

O Triclosan possui o potencial de causar distúrbios ambientais ,  
podendo causar o declínio de populações expostas a ele



Águas....

POR QUE TRATAR ? O QUE TRATAR ?

QUANTO TRATAR ?



O que tratar? Quanto tratar?
� Grau de tratamento da água potável depende :

-qualidade da água bruta
-qualidade desejada da água potável

� Grau de tratamento de uma água residual:
-qualidade dos resíduos brutos
-qualidade necessária dos efluentes descarte

Requisitos a serem atingidos: 
Atender à legislação ambiental 

•Padrões de Qualidade
•Padrões de Emissão



O que tratar? Quanto tratar?

Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA
RESOLUÇÃO Nº 430/2011 (Complementa e altera a Resolução nº 357/2005) 

Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes.

RESOLUÇÃO Nº 357/2005 
Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu
enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluente, e dá
outras providências

Padrão de Potabilidade
PORTARIA Nº 2.914/2011
Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade
da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.



Padrões de Potabilidade
Portaria n° 2.914, de 12/12/2011

Micropoluentes 
emergentes: 
Não tem parâmetros 
definidos para 
monitoramento

• Cor
• Turbidez
• Dureza
• etc

Parâmetros 
Estéticos

• Coliformes Termotolerantes
• Coliformes Totais
• Bactérias Heterotróficas

Parâmetros 
Microbiológicos

• Compostos orgânicos e 
inorgânicos

Parâmetros 
Químicos



Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA
Resolução Nº 430/2011
Das Condições e Padrões de Lançamento de Efluentes: 
� a) pH entre 5 a 9; 
� b) temperatura: inferior a 40°C; 
� c) materiais sedimentáveis: até 1 mL/L em teste de 1 hora em cone 

Inmhoff; 
� d) regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vez a vazão 

média do período de atividade diária do agente poluidor; 
� e) óleos e graxas: 1. óleos minerais: até 20 mg/L; 2. óleos vegetais e 

gorduras animais: até 50 mg/L; 
� f) ausência de materiais flutuantes; 
� g) Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias a 20°C): remoção 

mínima de 60% de DBO
� Art. 18. O efluente não deverá causar ou possuir po tencial para causar 

efeitos tóxicos aos organismos aquáticos no corpo r eceptor, de acordo 
com os critérios de ecotoxicidade estabelecidos pelo  órgão ambiental 

competente.



Águas....

POR QUE TRATAR ?

COMO TRATAR ?



Como tratar?

Hendricks, David W. (2011). Fundamentals of Water Treatment Unit Processes: 
Physical, Chemical, and Biological;

Howe, Kerry J. et al. (2016). Principle of water treatment.



MANANCIAL
BOMBA

ETA

M

RESERVAÇÃO

TANQUE DE

CONTATO

Ramal

TRATAMENTO

ADUÇÃO

MACROMEDIDOR

DISTRIBUIÇÃO

PERDAS FÍSICAS

PERDAS DE FATURAMENTO

Figura 1 - Sistema Público de Abastecimento de Água

CAPTAÇÃO

SISTEMAS PÚBLICOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA

� Fornecer água às necessidades do homem que vive em aglomerados 
urbanos, em quantidade e qualidade adequadas às suas necessidades.



SISTEMAS PÚBLICOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA



SISTEMAS DE TRATAMENTO DE 
ESGOTOS

Sistema Unitário
 de Esgotos

Esgotos domésticos +
Resíduos líquidos industriais

Águas pluviais

Águas de
infiltração

Estação de
Tratamento
de Esgotos

By-pass

Controle da
drenagem

Corpo Receptor

Rede de esgotos combinados

Controle do
excedente

� Fornece água em qualidade adequada ou ao padrão de qualidade 
vigente ,  antes de ser devolvida ao meio ambiente ou reutilizada. 



SISTEMAS DE TRATAMENTO DE 
ESGOTOS

Níveis do tratamento 
dos esgotos: 

� Preliminar – remoção 
de sólidos em 
suspensão grosseiros

� Primário – sólidos em 
suspensão 
sedimentáveis

� Secundário – matéria 
orgânica 
eventualmente 
nutrientes 

� Terciário – poluentes 
específicos 
(usualmente tóxicos 
ou compostos não 
biodegradáveis)

Operações Físicas e  
Processos Químicos 
Unitários

Processos 
Biológicos 
Unitários



Operações 
Físicas Unitárias

Processos 
Químicos 
Unitários

Processos 
Biológicos 
Unitários

�Gradeamento
�Peneiramento
�Sedimentação

�Filtração

Remoção: sólidos 
grosseiros; areia.

�Precipitação
�Adsorção

�Desinfecção

Remoção: sólidos 
sedimentáveis; 

sólidos flutuantes.

�Aeróbico
(lagoas de estabilização; 

lodos ativados; filtros 
biológicos)

�Anaeróbico
(fossa séptica; RAFA -
UASB; filtro anaeróbio)

Remoção: matéria 
orgânica;

eventualmente 
nutrientes.

OPERAÇÕES UNITÁRIAS E PROCESSOS 
EM TRATAMENTO DE ÁGUAS 



Níveis de Tratamento em ETEs

Preliminar Primário Secundário
Terciário ou 
Quartenário

Tipo de 
Matéria

removida

Sólidos 
Grosseiros e 
Inorgânicos

Matéria 
Orgânica 
Sedimentável 
e Flotável

Matéria 
Orgânica 
Dissolvidos e 
suspensão

Microorganismos 
Patógenos e 
Nutrientes
(N e P)

Processos 
Envolvidos

Grade e 
Caixa de 
areia

Decantador e 
Flotador

Lodo ativado,
lagoas e filtros 
aeróbios e 
anaeróbios

Biológico;
Filtração, 
cloração, UV e 
POAs

BIODEGRADAÇÃO

DEGRADAÇÃO

Forma de 
remoção de 
hormônios

ADSORÇÃO ADSORÇÃO
ADSORÇÃO

BIODEGRADAÇÃO

Hormônios Estrogênicos e ETE’s



CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE SISTEMAS DE 
TRATAMENTO DE ÁGUA

� Qualidade da água para abastecimento público

� 4.000 - 500 A.C: Documentos 
em sânscrito e grego 
recomendavam que águas 
impuras deveriam ser 
purificadas por fervura ou 
serem expostas ao sol ou 
purificadas por filtração em 
leitos de areia. 

� 300 A.C a 300 D.C: 
Engenheiros romanos 
criaram os primeiros 
sistemas públicos para 
abastecimento de água,  
Grandes Aquedutos 
Romanos. 

Estética:
Operação física unitária 

Distribuição:
Aquedutos Romanos



CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE SISTEMAS DE 
TRATAMENTO DE ÁGUA

� Comportamento de ETA’s em relação a qualidade 
da água para abastecimento público 

� 1804 – Construção e operação dos 
primeiros filtros lentos em areia 
para tratamento de água para 
abastecimento público em Paisley 
(Escócia)

� 1807 – A cidade de Glasgow 
(Escócia) foi uma das primeiras a 
distribuir água tratada por meio de 
tubulações

� 1829 - (Inglaterra) Parâmetros 
de qualidade da água estéticos 
considerados: Turbidez, cor 
aparente e real, etc...

Estética:
Operação física unitária 

Distribuição:
Tubulações



CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE SISTEMAS DE 
TRATAMENTO DE ÁGUA

Manancial Captação
Adução de água 

bruta ETA

Adução de água 
tratadaReservaçãoDistribuição

Filtros lentos

� Período – em 1800...



CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE SISTEMAS DE 
TRATAMENTO DE ÁGUA

� Primeiras aplicações do cloro como agente regular
no processo de desinfecção de águas de
abastecimento.

� Alemanha (1890)
� Inglaterra – Lincon (1905)
� Estados Unidos – Chicago (1908)

Contaminação: 
Operação química unitária



CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE SISTEMAS DE 
TRATAMENTO DE ÁGUA

Manancial Captação
Adução de água 

bruta ETA

Adução de água 
tratadaReservaçãoDistribuição

Filtros lentos Desinfecção

� Período – em 1800... de 1890 a 1900...



DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO DE 
PARTÍCULAS EM ÁGUAS NATURAIS

1 µµµµm10-3 µµµµm Partículas 
coloidais

Partículas em
suspensão

Partículas 
dissolvidas

� Turbidez

� Cor aparente

� SST

� Cor real

� SDT

� Compostos 

dissolvidos
0,45 µµµµm

� Processos de 
membrana
� Osmose Reversa
� Nanofiltração

� Tratamento convencional e suas variantes
� Filtração em linha
� Filtração direta
� Filtração lenta

Contaminantes: contribuição para a carga de sólidos
Poluição:
Operações física, química e biológica unitária



CONCEPÇÃO HISTÓRICA DE SISTEMAS DE 
TRATAMENTO DE ÁGUA

Manancial Captação
Adução de água 

bruta ETA

Adução de água 
tratadaReservaçãoDistribuição

Filtração 
rápida

Desinfecção
Coagulação
Floculação

Sedimentação



TRATAMENTO CONVENCIONAL 
ÁGUAS DE ABASTECIMENTO

Manancial Coagulação Floculação Sedimentação

FiltraçãoDesinfecçãoFluoretaçãoCorreção de pH

Água Final

Polímero Agente oxidante

Alcalinizante



TRATAMENTO CONVENCIONAL 
ÁGUAS RESIDUÁRIAS

Efluente 
bruto

Gradeamento Desarenação Floculação

Decantação 10BiológicoDecantação 20Efluente
tratado

Corpo receptor

Lodo 
excedente

Tratamento
Lodo

Lodo

descarga



OPERAÇÕES UNITÁRIAS 
COAGULAÇÃO/FLOCULAÇÃO

� Coagulação: Operação unitária responsável pela desestabilização das
partículas coloidais em um sistema aquoso. Promovem a neutralização das
cargas das partículas e formam os micro-flocos.

� Floculação: Operação na qual as partículas coloidais são colocadas em
contato umas com as outras , promovendo a ligação entre elas, gerando
flocos.



Tratamento Primário Quimicamente 
Assistido

Flocos separados da água por:
sedimentação, filtração, flotação.



COAGULAÇÃO/FLOCULAÇÃO
Recentes avanços e aplicações : Tratamento de
efluentes oleosos com polímeros para coagulação-
floculação - Nanocatalisador ferromagnético

Vantagens: Recuperação e múltiplo uso a longo
prazo; baixo custo; nanocatalisador dopado para
ativação da luz solar, entre outros.

2005

2007

2009

2011

2008

2015

2012



COAGULAÇÃO/FLOCULAÇÃO
Recentes avanços e aplicações : Tratamento de
águas residuárias.
Biopolímeros para coagulação-floculação -

Actinobactéria (filamentosa, ramificadas)

�Substâncias sintéticas de floculação têm 
ameaçado a saúde pública e aumentado os riscos 
ambientais; 
ex: sais de alumínio - doença de Alzheimer
� Baixo Custo

Appl. Biochem. Biotechnol. 163, 463, 2011

Appl. Biochem. Biotechnol. 163, 463, 2011

Bioresour Technol. 135, 207, 2013

Bioresour Technol. 37, 226, 2013

Pol. J. Environ. Stud. 23, 689, 2014

Applied Biochem Micro. 50 (1), 59 2014.

Appl Microbial Biotechnol. 98, 6847, 2014.

Bioresour. Technol. 99, 4668, 2008.

Mod Appl Sci. 6, 13, 2012.

Adv Mater Res. 550, 1090, 2012

Colloids Surf B Biointerfaces. 102, 13, 2013

Carbohydr Polym. 9, 22, 2013



COAGULAÇÃO/FLOCULAÇÃO
Recentes avanços e aplicações: Tratamento de efluentes de galvanoplastia.
Agentes coagulação-floculação

Agentes coagulação-floculação: Moringa Oleifera
-remoção de espécies de cianobactérias
-redução da cor e da turbidez

LÜRLING; BEEKMAN (2010). Anti-cyanobacterial activity
of Moringa oleifera seeds . Journal of Applied Phycology, 22,
503-510.
-Promove a remoção de bactérias acima de 90%; 
-Inibe o crescimento de algumas espécies de cianobactérias 
como Microcystis aerugin.



ALUVINO, G. C. R.; PAIVA, T. C. B. (2015). Estudo da aplicação
do extrato de semente de Moringa oleífera visando a
substituição do coagulante sulfato de alumínio em uma
estação de tratamento de água para abastecimento

COAGULAÇÃO/FLOCULAÇÃO

• A aplicação do extrato ativo da semente de
Moringa oleifera (Mo) mostrou ser um
coagulante eficiente, principalmente, na
redução da turbidez da água tratada para
consumo humano;

•Com uma concentração um pouco inferior a
90 mg/L do extrato ativo da semente de
moringa, a turbidez da água, SDT e dureza
foram inferiores ao limite estabelecido pela
Portaria nº 2.914/11 do Ministério da Saúde;

• Com uma concentração de 140 mg/L do
extrato, a remoção da turbidez foi superior a
98% .

Variação da porcentagem de remoção de turbidez 
com a concentração de extrato de semente da 
moringa



OPERAÇÕES UNITÁRIAS 
SEDIMENTAÇÃO/FILTRAÇÃO

Definições:
� Sedimentação : Processo de separação

sólido -líquido que tem como força propulsora a
ação da gravidade.

� Filtração : Processo de remoção de partículas
sólidas a partir de uma suspensão, através
de um meio poroso
(sistema de duas fases contendo partículas num fluido).



Principais Aplicações da Sedimentação no 
Tratamento de Esgotos

� Tratamento Preliminar: Remoção da areia 
(sedimentação de partículas inorgânicas de maiores dimensões)

- Caixa de areia

� Tratamento Primário: Decantação primária
(sedimentação dos sólidos e suspensão do esgoto)

- Tanques convencionais, com remoção do lodo
- Fossas sépticas

� Tratamento Secundário: Decantação final
(remoção dos sólidos biológicos)

- Decantadores secundários nos sistemas de lodos ativa dos
- Decantadores finais nos sistemas de filtros biológi cos e de

reatores anaeróbios de manta de lodo
- Lagoas de sedimentação, após lagoas aeradas de mis tura  completa



Níveis  de Tratamento em ETEs

Preliminar Primário Secundário Terciário 

Forma de 
remoção de 
hormônios

ADSORÇÃO

Hormônios Estrogênicos e ETE’s



Processos Biológicos Unitários

Tratamento Microrganismos

Anaeróbio
Bactérias 

anaeróbias

Aeróbio
Bactérias aeróbios 

e protozoários

Facultativo

Bactérias 
anaeróbias e 

aeróbias 
facultativas



Hormônios Estrogênicos e ETEs

Níveis  de Tratamento em ETEs

Preliminar Primário Secundário Terciário

Forma de 
remoção de 
hormônios

BIODEGRADAÇÃO

17-α-estradiol-3-sulfato (EE2)

Bactérias  
intestinais

17-β-estradiol (E2)

ETE

Estrona (E1)



Tratamentos Primários/Secundários
Lagoa Facultativa / Sedimentação

TRH
TRS

Elevada remoção de 
estrógenos



Remoção de 
alguns DE e 
Fármacos em 
Lagoas de 
estabilização

Duas lagoas aeradas facultativas 
tratando esgoto doméstico 
Equivalente populacional = 2.000 e 
6.500 hab 
Amostragem simples

Eficiência de remoção: E1 = 94 % E2 = 97 %

Servos et al. (2005)

Lagoa anaeróbia tratando esgoto 
doméstico
Equivalente populacional = 1.600 hab
Amostra simples

Eficiência de remoção: E1 = 96 % E2 = 98 %

Servos et al. (2005)

Duas lagoas aeradas facultativas 
tratando esgoto doméstico 
Equivalente populacional = 3.300 e 
2.600 hab 
Amostragem simples

Eficiência de remoção: SMX = 42 % 
TRI = 69 % 

Karthikeyan e Meyer (2006)

Lagoa aerada facultativa tratando 
efluente hospitalar 
Amostragem simples

Eficiência de remoção: SMX = 28 % 

TRI = 66 % Karthikeyan e Meyer (2006)

Dez lagoas de estabilização em série 
(2 anaeróbias + 1 aerada de mistura 
completa + 7 facultativas) tratando 
esgoto doméstico 
Equivalente populacional = 3.300 hab 
Amostras compostas em 24 h

Eficiência de remoção:E1 = 1% E2 = 47% 
EE2 = 25 %

Ying et al. (2008)

Quatro lagoas de estabilização em 
série (1 anaeróbia + 1 facultativa + 3 
polimento) tratando esgoto doméstico na 
Cidade de Curitiba - Brasil 
Equivalente populacional = 580.000 

habs 

Eficiência de remoção: E1 = 100 % E2 = 
57%  EE2  = 99% 

Froehner et al. (2011)

E1 = Estrona

E2 = 17β-estradiol

EE2 = 17α-etinilestradiol

SMX = Sulfametaxol

TRI = Trimetropina

DCF = Diclofenaco



Hormônios Estrogênicos e ETEs
Fatores que impactam na Biodegradação

17 ß estradiol
�Tempo de retenção hidráulica 
(TRH)
� Tempo de retenção de sólidos 
(TRS)
�Remoção de nutrientes

JANNEX-HABIBI, et al.,2009
% Retido no: lodo  ou  ao efluente. 



Tratamentos Secundários

TRHTRS

�Reator Anaeróbio de Manta 
de Lodo - UASB

Remoção moderado 
de estrógenos

Tratamento Anaeróbio

Esquema de filtro anaeróbio 

Remoção Fármacos
TRI = Trimetropina (antibiótico)
DCF = Diclofenaco (antisséptico)

Reator UASB em escala piloto (50 
L) tratando águas negras de uma 
comunidade em Friesland -
Holanda
TDH = 8,7 h 
Amostragem simples

Eficiência de remoção: DCF = 22% 
TRI 100 %

Graaff et al. (2011)





Classificada com 
relação ao meio  

filtrante, pode ser:

leito poroso ou granular de materiais sólidos 
inertes

conjunto de placas, marcos e telas em uma 
prensa

conjunto de folhas duplas dentro de um tanque, 

cilindro rotativo mergulhado na suspensão

discos rotativos mergulhados na suspensão

bolsas ou cartuchos dentro de uma carcaça.

por membranas, microfiltração, osmose reversa

FILTRAÇÃO

Filtrado

Suspensão

Meio    
poroso

Partículas



Filtro de leito Poroso (intermitente)

Partículas sólidas
separadas

Entrada do líquido

Fluido clarificado

Placa metálica 
perfurada ou com 
ranhuras

Defletor

Partículas grossas

Partículas finas

cascalho grosso

areia fina 

Filtração descendente



CONCEPÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS
com relação ao tipo de filtração

Sedimentação

Floculação Sedimentação

Unidades Nefelométricas deTurbidez Classificada por 
nível de pré-

tratamento na 
remoção da 

turbidez



FILTRAÇÃO POR MEMBRANA

A filtração por membrana é uma
técnica utilizada para
separações de partículas de
diferentes massa molar da
solução.

A membrana age como uma
barreira semipermeável e o
fluido passa por a ela através de
pressão (força motriz).



Tecnologias de Filtração Avançadas em
Tratamento de águas

Vantagens
-Substituição do decantador
secundário;

- Retém mais sólidos (8-15 g/L);

- Pode operar com elevada 
idade do lodo (acima de 30 dias);

-Qualidade da água produzida
(padrão classe 2; turbidez e 
SSolúveis virtualmente zero e outras).

Desvantagem
- Tecnologia cara (custo das 

membranas e alto consumo de energia)

Biorreator de Membrana (MBR):
sistema com biomassa em suspensão e aderida

Microfiltração



Eficiência na remoção de fármacos utilizando 
MBR:

• Eficiência na remoção dos fármacos cetoprofeno e naproxeno foram 
muito maiores comparado com o processo de lodo ativado 
convencional (Kimura et al. 2005);

• Remoção significativa do diclofenaco e ácido clofíbrico comparado com 
o sistema de lodo ativado (Bernhard et al. 2006);

• Remoção de 60% de roxitromicina para tempos de retenção de 33 a 
60 dias.
80% para o sulfametaxol e 87% para a remoção da trimetropina, 
independente do tempo de retenção (Göbel et al. 2007).

• Remoção de 99% de acetaminofeno e ibuprofeno independente do 
tempo de retenção (kim et al. 2007).



Processos Oxidativos Avançados (POAs)

Caracterizados por reações de oxidação química intermediado pelo
radical hidroxila (HO •), que possui alto poder oxidante promovendo a
degradação de vários compostos de maneira rápida e não seletiva
eliminando vários poluentes assim como compostos persistentes.

Potencial redox de alguns oxidantes
Agente Oxidante Potencial de Oxidação (eV)

Flúor                                                                   3,00
Radical Hidroxil (HO •)                                      2,80
Oxigênio Atômico 2,42
Ozônio                                                               2,07
Peróxido de Hidrogênio                                  1,78
Permanganato de potássio                               1,70
Dióxido de Cloro                                                1,50
Cloro                                                                  1,40



Ozonização

O ozônio pode atuar na oxidação de contaminantes de  2 formas:

Direta: via ozônio molecular em pH ácido – reage por ataque
eletrofílico a átomos com densidade de carga negativa (N, P, O e S) 

ou a insaturações (C=C).

Indireta: produção de radicais hidroxila em meio alcalino. A reção
indireta não é seletiva, sendo capaz de promover um ataque a
compostos orgânicos muito mais rápido do que o H2O2 e o próprio
O3.

Aplicar a combinação O 3/H2O2/UV - acelera a produção de radicais 
hidroxila e aumenta a eficiência do processo.



Adsorção
Interações eletrostáticas e/ou químicas – transferência da massa da 
fase fluida para a superfície do sólido.     

O carvão ativado é um dos materiais adsorventes mais utilizados, 
devido ao seu custo relativamente baixo, sendo uma opção para a 
remoção de microcontaminantes orgânicos e inorgânicos da água.

Possuem estrutura porosa e alta área superficial podendo ser fabricados 
na forma de pó (CAP) ou na forma granular (CAG).



17β-estradiol com/sem pré-O 3

Eficiência remoção acima de 
90% com TRH 10 - 18 min.

Vírus: Patógenos de difícil 
remoção. 

Eficiência da Osmose Reversa
no monitoramento de reuso de 

água 

Nanopartículas: Tecnologias de 
tratamento para remoção. 

Eficiência da 
Coagulação com Ultrafiltração
Qualidade água (MO)/Nanopartícula



Remoção de Poluentes Emergentes por Técnicas Avança das
Poluentes

emergentes
Tipo de água

Tipo de 
tratamento

Eficiência 
de 

remoção(%)

Condição do
tratamento

Estrona (E1) Abastecimento Ozonização
WU et al. (2005)

98 [O3] = 3,8mg/L

Co = 100ng/L

Tempo contato=30’/1h

Estradiol (E2)
Superfície

Adsorção em 
carvão

ativado em pó 
(CAP)

90,9 [CAP] = 20mg/L

Tempo contato = 4h

Westerhoff et al. (2005)

Ozonização
WU et al. (2005)

> 97 [O3] = 1,0 a

7,5mg/L

[E2]o = 10µg/L

O3/H2O2 > 97 [O3] = 1,0 a

7,5mg/L

[E2]o = 10µg/L

Etinilestradiol
(EE2)

Superfície

Adsorção em 
carvão

ativado em pó 
(CAP)

93,5 Tempo de contato= 4h 
[CAP] = 5mg/L

Ozonização
WU et al. (2005)

99,5 [O3] = 5mg/L

Tempo de contato= 2h

Abastecimento Convencional 
seguido de

filtração em CAG

> 90 [SA] = 22,5mg/L e

coluna de CAG

Diclofenaco(DCF) Superfície Ozonização
WU et al. (2005)

> 97 [O3] = 0,1; 0,2; 0,5;

1,0 e 2,0mg/L

[DCF]o =0,5µM

Clouzot et al. (2008)



� A presença de contaminantes emergentes , principalmente os
micropoluentes fármacos e a classe dos desreguladores endócrinos ,
em mananciais de água de abastecimento é uma realidade no Brasil e
no mundo;

� Tal fato se deve em grande parte ao lançamento diário de esgotos
domésticos e industriais tratados inadequadamente ou in natura em
cursos d’água;

� É evidente a necessidade de desenvolvimento de novas tecnologias e
utilização de operações auxiliares , nos processos de tratamento de
águas para elevar a eficiência de remoção destes contaminantes ;

� Porém, se faz necessário o investimento imediato em saneamento
básico , por parte das autoridades governamentais, bem como, o
enquadramento deste tipo de poluente as normas de qualidade da
água para seu consumo e/ou despejo em cursos d’água;

Síntese da apresentação e considerações finais



� Os tratamentos convencionais aplicados nas ETAs e ETEs
podem até possuir uma eficiência significativa na remoção de
matéria orgânica, mas não possuem alta eficiência na remoção
de contaminantes emergentes;

� Algumas modificações, menores talvez, possam ser
empregadas nas ETAs e ETEs operantes para que aumente sua
eficiência na remoção de poluentes emergentes, como o aumento
de retenção hidráulica, o que parece trazer resultados positivos
no decréscimo de certos compostos;

� Para se obter uma maior eficiência de remoção desses
poluentes em sistemas de tratamento de esgoto deve-se adotar
sistemas de tratamento terciários.



� Na operação de coagulação/floculação , apesar de se conhecer os
polímeros mais prováveis de aplicações, o ideal é sempre buscar, por
meio de testes experimentais que identifiquem, o melhor produto e
respectivas dosagens de aplicação ;

� Na operação de filtração por membranas é a tecnologia mais
viável para um tratamento eficiente de águas, principalmente onde a sua
disponibilidade é restrita (reuso, dessalinização, purificação).

� De forma geral, as unidades das ETEs e ETAs são fortemente
dependentes das propriedades físico-químicas das moléculas dos
poluentes, das configurações dos sistemas de tratamento e das
condições operacionais aplicadas às referidas unidades.



Anseios
� Redução de impactos 

ambientais; 
� Melhoria da qualidade do 

corpo receptor; 
� Melhoria das condições de 

saúde pública; 
� Reuso de águas;  
� Disposição final de resíduos 

com segurança;
� Incorporar a sustentabilidade.  



ÉÉÉÉ importanteimportanteimportanteimportante tentar,tentar,tentar,tentar, errarerrarerrarerrar paraparaparapara depoisdepoisdepoisdepois acertaracertaracertaracertar eeee buscarbuscarbuscarbuscar asasasas
soluçõessoluçõessoluçõessoluções necessáriasnecessáriasnecessáriasnecessárias paraparaparapara aaaa melhoriamelhoriamelhoriamelhoria dadadada qualidadequalidadequalidadequalidade dededede vidavidavidavida dasdasdasdas
populaçõespopulaçõespopulaçõespopulações quequequeque dependemdependemdependemdependem dodododo nossonossonossonosso trabalhotrabalhotrabalhotrabalho paraparaparapara terterterter umumumum
futurofuturofuturofuturo melhormelhormelhormelhor....

Obrigada pela 
atenção de 

todos!

UniverCEDAE


