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RESUMO
O tratamento de Águas Residuais pela Tecnologia de Membranas dá origem ao inovador sistema
MBR- Bioreactor de Membranas. Este tipo de sistema difere dos sistemas convencionais pelo uso de
um sistema alternativo de filtração de membrana em detrimento de um decantador secundário. A
qualidade do efluente produzido por este tipo de sistemas permite o cumprimento dos parâmetros
estipulados de reutilização sem necessidade de tratamento adicional. Por esse motivo, a sua escolha
tem sido acentuada pelo aumento das preocupações ambientais e pelo controlo mais exigente do uso
da água.
Esta dissertação pretende estudar o Método de Cálculo de Dimensionamento de duas alternativas
deste tipo de sistemas: o tipo Compacto e o tipo Ludzak-Ettinger Modificado. Em particular, pretendese elencar as equações e os critérios de Projeto necessários para a definição dos Volumes e
Parâmetros relacionados com a materialização e operação destes sistemas, enquanto soluções de
tratamento secundário. Com base neste pressuposto, constitui-se um Algoritmo Computacional que,
de acordo com a definição das condições de operação do sistema, possa definir automaticamente
uma solução que constitua, tanto quanto possível, um guia de dimensionamento preliminar do Método
de Cálculo apresentado.
Esses sistemas diferem principalmente nos valores e critérios dos parâmetros publicados para o
dimensionamento das fases comuns e na ordem em que as equações são usadas no Algoritmo
associado. Para fins de Dimensionamento Preliminar, a aplicação prática da Modelação apresentada
não possui a definição qualitativa e quantitativamente que se exige dos valores dos parâmetros e dos
critérios envolvidos, bem como das condições das respectivas utilizações.

Palavras-chave: MBR, Filtração de Membranas, Reutilização, Método de Cálculo, Compacto,
Ludzak-Ettinger Modificado.
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ABSTRACT
Wastewater Treatment by Membrane Technology gives rise to the innovative MBR-Membrane
Bioreactors System. This type of system differs from Conventional systems by the use of an
alternative membrane filtration system rather than a Secondary Decanter. The quality of the effluent
produced by this type of systems allows the compliance with the stipulated parameters of reuse
without the need for additional treatment. For this reason, its use has been accentuated by the
increase in environmental concerns and control of water use.
This dissertation intends to study the Design Computation Model of two alternatives of this type of
systems: the Pre-Packaged Type and the Modified Ludzak-Ettinger type. It is intended to list the
equations and design criteria necessary for the definition of the Volumes and Parameters related to
the materialization and operation of these systems while Secondary Treatment solutions. Based on
this, a Computational Algorithm is constituted which, according to the input of the system's operating
data, can automatically define a solution as output and constitutes as nearly as possible a preliminary
dimensioning guide of the Presented Calculation Model.
These systems differ mainly in the values and criteria of the published parameters for the sizing of the
common phases and in the order in which the equations are used in the associated Algorithm. For the
purpose of Preliminary Dimensioning, the practical application of the Modeling that is presented lacks
the qualitative and quantitatively more demanding definition of the parameters values and the criteria
involved as well as the conditions of their use.

KEYWORDS: MBR, Membrane Filtration, Reuse, Design Modeling, Pre-Packaged, Modified LudzakEttinger.
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CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 1 –

INTRODUÇÃO

1.1. Introdução
Independentemente da sua natureza, a descarga de águas residuais em linhas de água implica o
tratamento prévio das mesmas que garanta o cumprimento dos valores limite estipulados para este
processo.
Actualmente, a tecnologia mais difundida e utilizada para este efeito é a de Lamas Activadas. Esta
tecnologia consiste, genericamente, na utilização de um reactor biológico, onde se removem os
poluentes a tratar, e de um tanque de decantação, onde se efectua a clarificação do afluente e a
partir do qual se efectua a recirculação de Lamas.
No caso de se considerar a reutilização do efluente secundário produzido no processo atrás referido é
necessário submeter o mesmo a um nível superior de tratamento. Este tratamento terciário sustentase em processos como a filtração e a desinfecção na produção de efluente de qualidade superior.
Neste contexto, a partir da década de 60 do século passado, inicia-se o desenvolvimento da
produção e aplicação da Tecnologia de Membranas. Embora inicialmente apenas fosse utilizada
como alternativa aos processos de afinação terciários, eventualmente evoluiu para ser aplicada como
solução secundária. Esta tecnologia baseia-se na passagem do líquido tratado do reactor biológico
por membranas muito finas que desta forma substituem a separação conseguida através de um
decantador secundário.
Assim, o tratamento de águas residuais pelo processo de membranas apresenta várias aplicações
práticas e surge associada ao tratamento por Lamas Activadas como resposta à modificação e
adaptação da versão convencional do mesmo a determinadas condições que justificam a sua
escolha. Constitui por isso, um tipo de tratamento relativamente recente cujo desenvolvimento se
procura e é o objecto de estudo da presente dissertação.

1.2. Objetivos
Na presente dissertação pretende-se aprofundar o estudo dos sistemas MBR enquanto solução de
tratamento de água residuais e o desenvolvimento do método de cálculo associado ao seu
dimensionamento. Nomeadamente, procura-se:
(i) a sua descrição e caracterização;
(ii) estabelecer os critérios de dimensionamento da mesma através das equações de cálculo
necessárias para a sua definição;
(iii) a concepção de um algoritmo que permita obter de forma prática os parâmetros de
dimensionamento preliminar para determinadas condições pré-estabelecidas.
Espera-se que o procedimento de modelação e as conclusões retiradas do seu estudo possam servir
de base a futuras investigações sobre a utilização de membranas no tratamento de águas residuais e
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que tenham aplicação prática no projeto e na avaliação do desempenho em sistemas concretos de
tratamento.

1.3. Metodologia
Por forma a elaborar um documento que permita atingir os objectivos que se propõem na secção
anterior, é necessário o cumprimento de diferentes etapas. Nomeadamente:
(i) Estruturação da dissertação;
(ii) Recolha de material bibliográfico/Revisão do estado da arte;
(iii) Selecção de conteúdos acerca de sistemas de tratamento convencionais e por
membranas;
(iv) Visitas a ETAR que utilizem sistemas MBR;
(v) Consulta

e

compilação

dos

diferentes

critérios

e

equações

utilizadas

no

dimensionamento deste tipo de sistemas;
(vi) Modelação matemática do ponto anterior;
(vii) Aplicação a caso de estudo.

1.4. Estrutura da Dissertação
O Capítulo 1 é o passado e diz respeito à Introdução.
No Capítulo 2 é feito um enquadramento sobre a situação actual no panorama do tratamento de
águas residuais, nomeadamente dos novos paradigmas de tratamento.
No Capítulo 3 é realizado o estado da arte sobre os bioreactores de membranas: o seu
desenvolvimento desde que surgiu enquanto alternativa de tratamento, quais as definições dos
conceitos associados, quais as actuais tecnologias e respectivas aplicações, configurações e modos
de operação associados a este tipo de sistemas.
No Capítulo 4 são introduzidos os processos de Lamas Activadas, definem-se e descrevem-se os
tratamentos de Lamas Activadas e suas tecnologias e diferenças entre as mesmas. São ainda feitas
referências a alguns casos de sistemas MBR em Portugal.
No Capítulo 5 são compiladas as equações Cinéticas e de Balanço de Massa utilizadas na
modelação de Lamas Activadas em reactores de mistura completa e posteriormente a aplicação
específica das mesmas no dimensionamento prático de duas diferentes configurações e tecnologias
de membranas com diferentes objectivos de tratamento. Neste dimensionamento são estabelecidos
os critérios de dimensionamento e as equações de cálculo associadas às etapas de tratamento
Biológico, da Unidade de Membranas, de Arejamento e de Dimensionamento Operacional.
No Capítulo 6 é feita a modelação computacional do dimensionamento prático tendo como base a
componente teórica apresentada nos capítulos anteriores.
No Capítulo 7 apresenta-se a Conclusão e é feita referência a futuros desenvolvimentos deste tema
com base no que se apresenta.
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CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 2 –

ENQUADRAMENTO

A partir do inicio do século 19, o tratamento de águas residuais começou a ser desenvolvido para
fazer face às preocupações com a saúde pública e condições adversas relacionadas com a descarga
destas águas, de forma directa, no meio ambiente. Desde que surgiu o conceito de tratamento de
águas residuais sempre existiu a necessidade da criação e desenvolvimento de novas tecnologias
que permitam acompanhar as exigências que se colocam ao nível do cumprimento de objectivos de
tratamento.
A constante evolução da sociedade humana, dos seus costumes, o crescimento demográfico e
industrial, contribuem para colocar cada vez mais pressão sobre os sistemas e tratamentos em vigor.
As preocupações iniciais de tratamento estavam relacionadas com a remoção de sólidos, matéria
orgânica e microrganismos patogénicos. Mais tarde, a remoção de nutrientes e controlo de odores
tornaram-se também uma prioridade. Depois, a constatação dos efeitos adversos de poluentes como
pesticidas e metais pesados levaram a tê-los em conta nos sistemas de tratamento utilizados. Hoje
em dia, existe uma grande preocupação com outros tipos de poluentes de difícil tratamento e com
efeitos indesejados. A tendência verificada é a de que cada vez mais os tratamentos devem ter em
conta novos poluentes e substâncias nocivas e isso só é possível com o desenvolvimento dos
mesmos.
Segundo o Relatório Anual dos Serviços de Águas e Resíduos em Portugal, no sector do saneamento
de águas residuais, Portugal Continental conta em 2015 com 4258 instalações de tratamento, das
quais 2673 (63 %) correspondem a ETAR. Entre 2011 e 2015 verificou-se um aumento destas
infraestruturas, espelhando igualmente a continuação do investimento em infraestruturas de
tratamento de água residual, o que permitirá uma diminuição do volume de água residual que é
descarregada no meio hídrico sem qualquer tipo de tratamento.
O sector do tratamento de águas residuais conta com várias directrizes e entidades de regulação, em
vários níveis, cujos objectivos passam pela protecção da água e da regulação do seu uso através de
várias medidas e avaliações. O PENSAAR 2020 define as novas estratégias para o sector de
abastecimento de água e saneamento de águas residuais e constitui o novo instrumento de
referência da política de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais em Portugal
continental, para o período de 2014 a 2020. A descarga de efluentes tratados é controlada através de
legislação que estipula um determinado nível de tratamento prévio, quantificado e qualificado através
de diferentes parâmetros e publicado em decreto-lei, nomeadamente nos Decreto-Lei nº 236/98
através dos valores limite de emissão das descargas da ETAR em geral e Decreto-Lei nº 152/97
através dos valores limite de emissão das descargas de ETAR em zonas sensíveis e em zonas
sujeitas a eutrofização.
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A sustentabilidade, as preocupações ambientais e a noção da água como um bem essencial e cada
vez mais escasso e pouco acessível em condições aceitáveis deram lugar a reformas nos modelos
de gestão de água. Por estas razões, o tratamento de água residuais enfrenta actualmente um novo
paradigma que levou à adopção de medidas como a reutilização das águas residuais tratadas.
Segundo a ERSAR, em 2015 apenas 23 ETAR produziram efluentes destinados à reutilização, 7,8
milhões de metros cúbicos correspondendo a 1,2% do volume total de águas residuais tratadas.
Apesar da reutilização de efluentes tratados ser utilizada internamente em algumas estações de
tratamento, a prática desta utilização deve ser ampliada para outros usos e incentivada através da
criação de redes de distribuição de águas residuais para reutilização com preços competitivos.
Hoje em dia, o potencial dos efluentes tratados é reconhecido em aplicações como a rega agrícola e
paisagística, a reutilização industrial, a recarga de aquíferos, os usos recreativos e ambientais, os
usos urbanos não potáveis e até como água potável.
Destas, a rega agrícola constitui a aplicação desta reutilização com maior impacto na saúde humana.
Apresenta por isso a legislação mais exigente em termos qualitativos e proíbe a reutilização de
efluentes tratados no caso específico de produtos hortícolas consumidos crus, cuja parte comestível
esteja em contacto com o solo. A reutilização de água residual nos restantes casos deste sector é
regulada pela Norma Portuguesa 4434:2005 que descrimina os limites máximos admissíveis de
coliformes fecais destas águas, segundo o tipo e o modo de processamento da cultura em questão.
Para além deste parâmetro, a NP 4434:2005 define, com base no D.L. 236/98, critérios de qualidade
agronómica balizando os valores aplicáveis a outros parâmetros relevantes para reutilização de
efluentes tratados com esta finalidade e os valores admissíveis de determinados padrões de
qualidade microbiológica para rega paisagística, menos exigente. O guia técnico nº14 –“ Reutilização
de Águas Residuais” publicado pela ERSAR- Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos,
apresenta uma compilação (no Quadro 4-17) dos critérios de qualidade destes e de outros
parâmetros para a reutilização de águas residuais em Portugal para fins relacionados com: Rega,
entre os quais os definidos pela NP 4434:2005; Indústria; Recarga de Aquíferos; Usos Ambientais e
Recreativos e Usos Urbanos Não Potáveis.
Os sistemas de membranas constituem neste âmbito uma solução cada vez mais viável e segura
para fazer face às novas exigências de tratamento. Os efluentes de sistemas que recorrem a esta
tecnologia são naturalmente predispostos à reutilização pelos reduzidos valores dos parâmetros atrás
mencionados e qualidade terciária dos efluentes produzidos. Estes são tanto mais reduzidos quanto
maior o grau de filtração associado ao sistema cujas membranas garantem a separação e retenção
de vários poluentes considerados na regulamentação da prática de reutilização. No entanto, os
sistemas MBR enquanto tecnologia exclusiva empregue em ETAR não constituem ainda uma fracção
destas sequer considerável e empregam-se em Portugal, de forma quase exclusiva, no tratamento de
caudais muito reduzidos ou como tecnologia complementar de ETAR convencionais. Após consultar a
ERSAR, não foi possível apurar a expressão de sistemas MBR no total de ETAR em território
Nacional. Esta Entidade elencou no entanto, duas referências nacionais deste tipo de sistemas que
se abordam no Capitulo 4.
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CAPÍTULO 3
PROCESSO DE
TRATAMENTO POR LAMAS
ACTIVADAS
CAPÍTULO 3 –

3.1. Descrição Genérica
Como tecnologia de tratamento secundário, e conforme a definição publicada no Ponto 7, do Artigo
2.º do Decreto-Lei nº 152/97, estes processos devem garantir no mínimo o cumprimento dos valores
de descarga, através da remoção de matéria orgânica, medida em CBO5 ou CQO, e de Sólidos
Suspensos Totais, SST.
O princípio associado aos sistemas que se baseiam no tratamento por Lamas Activadas é transversal
a todos eles e todas as tecnologias e configurações empregues no tratamento de águas residuais que
se caracterizem pela manutenção em suspensão dos microrganismos responsáveis pelo referido
tratamento. A água residual afluente, rica em compostos orgânicos e proveniente dos órgãos a
montante, é misturada com as lamas secundárias recicladas de outro tanque ou decantador e dá
entrada no tanque de arejamento ou reactor biológico. Esta mistura presente no reactor biológico,
designa-se por Licor Misto. A biomassa activa, constituída pelos microrganismos vivos, e os sólidos
inertes constituem os Sólidos Suspensos do Licor Misto - SSLM. Quando garantidas as condições
necessárias para a manutenção e proliferação, os microrganismos consomem a matéria orgânica e
outros constituintes presentes na mistura produzindo em gases e tecidos celulares como subproduto.
Neste processo, ocorre a floculação dos microrganismos e consequente formação de uma massa ou
floco denominada de lama activada que por sua vez dá nome ao processo e constitui a unidade
activa de tratamento.
Por forma a manter uma concentração desejada de microrganismos activos no reactor biológico, uma
vez que esta não é naturalmente estacionária, é necessário que se faça o controlo da mesma por
recirculação e purga de lamas. Estas são práticas operacionais muito importantes que permitem ao
operador controlar os parâmetros estabelecidos de SSLM, Idade de Lamas e Carga Mássica
(Spellman, 2014). A escolha do parâmetro de operação depende de factores como desempenho do
sistema; da variabilidade da carga do afluente; da facilidade de operação e da preferência do
operador ( Tchobanoglous et al.,2014).

3.2. Conceitos
É necessário definir alguns parâmetros importantes associados aos processos de Lamas Activadas.
Os parâmetros Idade de Lamas, Carga Mássica, Taxa de Carga Volumétrica, e Tempo de Retenção
Hidráulica são os mais importantes no dimensionamento e operação deste tipo de sistemas
(Tchobanoglous et al.,2014).
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Idade de Lamas
A idade de Lamas constitui o principal parâmetro operacional dum sistema de Lamas Activadas e é
definida como o tempo médio de permanência dos sólidos das Lamas Activadas no sistema
(Tchobanoglous et al.,2014). Este parâmetro é fixado tendo em conta o tipo de sistema,
características do efluente e necessidades de tratamento. Utiliza-se normalmente um factor de
segurança de 2 a 20 vezes superior ao valor mínimo de Idade de Lamas calculado, para atingir os
objectivos de tratamento correspondentes ao sistema em causa. No caso de um sistema operado em
condições estacionárias, em que a taxa de afluência e a concentração de Substrato sejam
constantes, a concentração de biomassa no Reactor é mantida constante o que implica que a taxa de
purga de lamas seja equivalente à taxa de crescimento da biomassa.
Carga Mássica
A Carga Mássica representa a relação entre as quantidades de Substrato disponível e biomassa em
suspensão e é inversamente proporcional à Idade de Lamas. O sistema pode ser definido como
sendo de Baixa Carga ou Arejamento Prolongado; de Média Carga ou Arejamento Convencional; ou
de Alta Carga ou Arejamento Rápido, intervalos estes que definem os estados de actividade dos
microrganismos. Quanto maior o valor da Carga Mássica, maior a produção relativa de lamas e
menor a estabilidade das mesmas, menor a eficiência de tratamento e menor capacidade de lidar
com variações quantitativas e qualitativas dos afluentes devido à menor concentração de
microrganismos no sistema. Em contrapartida, a necessidade total de oxigénio relativa diminui,
resultando num menor consumo energético.
Taxa de Carga Volumétrica
A Taxa de Carga Volumétrica, Lorg , define-se como a quantidade de substrato por volume do tanque
de arejamento, por dia.
Tempo de Retenção Hidráulica
O Tempo de Retenção Hidráulica corresponde ao tempo de permanência em cada tanque, por
unidade de volume, e traduz a duração de cada fase. Este parâmetro é essencial para garantir que o
afluente a tratar permanece o tempo necessário em cada órgão.

3.3. Operação e Controlo
Uma vez que o sistema de Lamas Activadas constitui um processo dinâmico em constante variação,
é necessário proceder a determinadas práticas operacionais para garantir a constância dos
parâmetros para o qual foi dimensionado e como tal do nível de tratamento estipulado.
Purga de Lamas
Em sistemas MBR, devido à filtração por membranas, a concentração de Sólidos Suspensos Totais
no efluente é aproximadamente nula. Logo, é essencial a remoção da quantidade de lamas
produzidas para a manutenção da concentração desejada de SSLM e da operação com a Idade de
Lamas estipulada para atingir os objectivos de tratamento. O caudal removido varia conforme a
tecnologia utilizada e pode ser controlado quer pela Idade de Lamas, definindo um caudal de lamas a
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remover através das fórmulas de seguida apresentadas, quer pela análise da concentração de
sólidos de forma manual ou automatizada.
Recirculação de Lamas
A recirculação de Lamas é um ponto essencial no tratamento de Lamas Activadas e permite
redistribuir os microrganismos responsáveis pelo tratamento biológico donde estão em excesso para
onde é necessário manter a sua concentração. Esta taxa representa o caudal de lamas recicladas por
caudal afluente ao sistema e adopta valores para cada caso particular. Em sistemas MBR é usual
utilizarem-se rácios de recirculação entre 4,0 e 6,0 (Tchobanoglous et al.,2014).
Oxigénio Dissolvido
Para além do oxigénio necessário para as várias fases de tratamento biológico, deve ser mantida
uma concentração mínima de oxigénio dissolvido nos vários órgãos envolvidos. O controlo desta
concentração é essencial para optimização do desempenho do sistema de arejamento e utilização de
energia no processo de Nitrificação e para minimizar esta concentração na recirculação para a Zona
Anóxica.
No caso de se incluir Desnitrificação através de tanques Anóxicos, o controlo de oxigénio dissolvido
deve estar programado para valores entre 0 e 0,5 mg/L sob pena de não existirem condições para
que ocorra Desnitrificação. De forma geral, o dimensionamento dos sistemas de arejamento deve
garantir uma concentração de oxigénio dissolvido entre 1,5 e 3 mg/L nos tanques de Arejamento. No
que diz respeito à Nitrificação, esta ocorre a partir de uma concentração de oxigénio de 0,7 mg/L e
aumenta ligeiramente com a concentração de oxigénio no intervalo entre 2 e 3 mg/L. Todavia, a taxa
de transferência de oxigénio diminui com o aumento da concentração de oxigénio para valores perto
da saturação. Por esta razão, apenas se utilizam valores de oxigénio dissolvido menores que 1 mg/L
para sistemas de Nitrificação e Desnitrificação simultânea e valores nunca superiores a 4 mg/L nos
tanques com objectivo de tratamento biológico sob pena de, para além de gasto superior de energia
sem correspondente aumento de performance, aumentar a probabilidade de formação de espuma
responsável pela proliferação de determinados tipos de bactérias. Em sistemas que utilizem tanques
separados de arejamento e membranas, o Arejamento Específico recomendado pelo fabricante para
o Scouring garante normalmente uma concentração de oxigénio dissolvido superior à necessária para
garantir valores no intervalo acima referido e não pode ser contrabalançado com um arejamento
inferior para as necessidades de oxigénio. Desta forma, resultam normalmente concentrações de
oxigénio na ordem dos 2 a 6 mg/L que devem ser tidas em conta caso se utilize o Tanque de
Membranas como Tanque Aeróbio ou caso se reciclem lamas directamente deste para o Tanque
Anóxico.
Temperatura
Nos processos de Nitrificação e Desnitrificação, as taxas dos processos Cinéticos são tanto menores
quanto menor a temperatura uma vez que estas condições inibem a actividade dos microrganismos.
Por esta razão, o dimensionamento deve ser baseado no cenário mais desfavorável a que
corresponde a menor temperatura verificada.
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3.4. Processos de Lamas Activadas
Os Processos usuais de Lamas Activadas caracterizam-se por operação segundo sistemas de Média
Carga, Arejamento Convencional, e Baixa Carga, Arejamento Prolongado.

A - Tipo
No seguinte quadro apresentam-se resumidos os valores típicos dos principais parâmetros de Lamas
Activadas para os dois principais tipos de sistemas: Arejamento Convencional e Arejamento
Prolongado.
Quadro 1 - Valores dos Parâmetros de Sistemas de Lamas Activadas (adaptado de Spellman, 2014 e Water
Utilities Technical Assistance Program, 2007)

Parâmetro
Carga Mássica
(kg CBO5/kg SSVLM·dia)
Idade de Lamas
(dias)

Arejamento Convencional

Arejamento Prolongado

0,2 a 0,4

0,04 a 0,15

5 a 15

20 a 30

4a8

até 24

1000 a 4000

3000 a 6000

85 a 90

>90

Tempo de Retenção
Hidráulica
(horas)
concentração de Sólidos
Suspensos do Licor Misto
(mg/L)
Eficiência
(%)

B - Configuração
Tecnologias Tradicionais
Todas as variantes desta Tecnologia derivam do tipo de Reactor utilizado: Fluxo Pistão, Mistura
Completa ou Reactor de Carga Sequencial. Destes, o Reactor do tipo Mistura completa constitui a
base da maioria das configurações utilizadas em sistemas de tratamento que tenham como objectivo
básico o tratamento biológico (Tchobanoglous et al.,2014).
MBR
Tal como os sistemas tradicionais, também os sistemas MBR adoptam diferentes configurações
conforme os objectivos de tratamento estipulados. Devido às suas características, os parâmetros
destes sistemas assemelham-se aos verificados em Sistemas Convencionais de Baixa Carga.
Normalmente, devido aos maiores custos inerentes e à consolidação tecnológica e comercial dos
sistemas MBR apenas se aplicam como solução exclusiva de tratamento, em condições que
justifiquem esta escolha.
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C - Principais diferenças entre sistemas Convencionais e de MBR
DIAGRAMA DE BLOCOS
Uma vez que as Membranas constituem um equipamento sensível e oneroso, os sistemas MBR
requerem um tratamento Preliminar mais exigente. Por esta razão, os tanques Biológicos dos
sistemas MBR são normalmente cobertos para prevenir a entrada de materiais estranhos que podem
comprometer o tratamento e danificar as membranas e impõe-se nestes sistemas a utilização de
desengorduradores e desarenadores. Para além das Grelhas de entrada, os tamisadores utilizados
apresentam aberturas de dimensões menores que em Sistemas Convencionais. (Spellman,2014).
O recurso a tanques de equalização é especialmente importante em sistemas MBR pois permite uma
operação

eficiente,

com

valores

qualitativa

e

quantitativamente

estáveis

e

evitando

o

sobredimensionamento do sistema e os elevados custos associados (Hai, Yamamoto and Lee, 2014).
Outra alternativa é a chamada equalização interna, onde a água é mantida a maiores profundidades
nos tanques para que possam acomodar os caudais de pico afluentes (Spellman, 2014). O
tratamento Primário, embora se manifeste vantajoso para a eficiência do processo é normalmente
dispensado em sistemas MBR e Sistemas Convencionais de Arejamento Prolongado.
Uma vez atingido o nível de tratamento desejado, é necessário efectuar a separação das Fases
Líquido/Sólido por forma a obter um efluente clarificado. O método utilizado nesta fase difere em
Sistemas Convencionais e Sistemas MBR. Em Sistemas Convencionais este processo é levado a
cabo num decantador secundário e é possibilitado precisamente pelo fenómeno de Floculação que
ocorre no reactor biológico e que permite uma posterior sedimentação dos flocos, por gravidade. Este
depende das propriedades de sedimentação das lamas, retendo apenas os microrganismos com
melhor capacidade de deposição. Por outro lado, em Sistemas MBR, o processo de separação é
conseguido por filtração através de membranas que retém totalmente os sólidos presentes no
sistema. Este facto resulta em ambientes microbianos completamente distintos e que favorecem
processos como a Nitrificação.
Quanto ao tratamento Terciário ou de Afinação, os processos que normalmente se utilizam são a
filtração e a desinfecção. Embora os Sistemas Convencionais recorram a ambos os processos, o
efluente de Sistemas MBR apresenta normalmente condições para ser descarregado ou reutilizado
directamente e é tanto mais clarificado e desinfectado quanto mais rigoroso for o tipo de filtração.
A estabilização de lamas é mais exigente em Sistemas Convencionais de Média Carga uma vez que
os elevados valores da Idade de Lamas em sistemas MBR e Sistemas Convencionais de Baixa
Carga, faz com que estas natural e parcialmente se mineralizem diminuindo a necessidade de serem
estabilizadas (Brepols, 2010; Judd, 2010; Hai, Yamamoto and Lee, 2014).
A seguinte Figura ilustra de forma genérica as diferenças entre os diagramas de blocos de um
Sistema de Lamas Activadas Convencional e um Sistema MBR.
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Figura 1 – Sistemas de Lamas Activadas: Convencional (em cima) vs MBR Submerso com
dois tanques (em baixo)
(adaptado de http://www.ionicsfreshwater.com/wastewater-treatment)

CONCEPÇÃO
A nível biológico, os critérios e equações utilizados no dimensionamento de ambos os sistemas
baseiam-se nos mesmos princípios de Lamas Activadas e portanto assumem os mesmos valores
para os mesmos objectivos de tratamento.
As diferenças existentes derivam dos distintos sistemas de separação líquido-sólido que permitem
maiores concentrações de biomassa no Reactor dos sistemas MBR e consequentemente o suporte
de cargas orgânicas proporcionalmente superiores às características em Sistemas Convencionais
(Hai, Yamamoto and Lee, 2014). Daqui resultam tanques de tratamento mais compactos.
Em sistemas MBR dimensionados para a remoção de fósforo, a dose de sais deve ser inferior
relativamente aos Sistemas Convencionais uma vez que retêm virtualmente todas as partículas
(Membrane BioReactors WEF Manual of Practice No. 36, 2012).
Os sistemas de Média Carga produzem mais lamas que os sistemas Convencionais de Baixa Carga e
sistemas MBR. No entanto, nos sistemas MBR todos os sólidos produzidos são virtualmente retidos
no sistema de filtração resultando na mesma quantidade de sólidos produzidos que é necessário
eliminar ou reciclar.
A purga de lamas de sistemas compactos, MBR com um único tanque ou Convencionais de
Arejamento Prolongado, é efectuada a partir do tanque de arejamento onde apesar do volume a
processar ser maior devido à menor concentração das lamas, estas apresentam uma homogeneidade
muito superior, permitindo a purga de lamas com base num determinado volume ao invés de se
basear nas medições de concentração de sólidos do tanque de arejamento, efluente e lamas
recirculadas e que obrigaria a um controlo constante. Por outro lado, a purga de lamas de sistemas
de grande dimensões, MBR ou Convencionais, é efectuada da linha de recirculação de Lamas que se
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faz a partir do Tanque de Membranas ou decantador secundário uma vez que as lamas são mais
concentradas do que no tanque de arejamento e a energia necessária para bombagem é menor. Não
existe necessidade de recirculação de Lamas na configuração MBR submersa com um único tanque
uma vez que os microrganismos permanecem neste tanque e a sua concentração não diminui. Nos
outros tipos de configurações MBR com recirculação de Lamas, estas taxas são superiores às dos
Sistemas Convencionais e no caso de existir recirculação para Zona Anóxica, a recirculação do
Tanque de Membranas é suficiente para garantir concentrações suficientes de NO3-N no Tanque
Anóxico sem necessidade de recirculação interna. Todavia, ao contrário dos decantadores
secundários usados em Sistemas Convencionais, devido aos valores elevados de oxigénio dissolvido
no Tanque de Membranas, as lamas não devem ser recirculadas directamente deste tanque sob
pena de inibir a Desnitrificação.
A configuração em Cascata permite o dimensionamento e optimização independente das duas linhas
de recirculação de Lamas: do Tanque de Membranas para o Tanque de Pré-Arejamento e deste para
o Tanque Anóxico.
Para além do dimensionamento completamente distinto dos órgãos onde ocorre a separação de
fases, a necessidade adicional de arejamento dedicado das membranas deve ser tida em conta no
dimensionamento do sistema de arejamento e necessidades de oxigénio do sistema como um todo.
Para além deste sistema ser menos eficiente do que o destinado ao tratamento biológico, a maior
concentração SSLM também diminui a eficiência de transferência de oxigénio.
EFICIÊNCIA/PERFORMANCE
As diferentes características dos sistemas em questão resultam em níveis de tratamento distintos
como se verifica na seguinte tabela. No entanto, para cada caso específico é necessário avaliar a
relação investimento/eficiência por forma a justificar a escolha da solução a utilizar.
Quadro 2 – Comparação da qualidade do efluente de diferentes sistemas de tratamento
(adaptado de Tchobanoglous et al.,2014)

SST
CBO
CQO
Coliformes
Totais

Unidades

Afluente

mg/L
mg/L
mg/L

130-389
133-400
339-1016

por 100 mL

6

10 -10

10

Lamas
Activadas
Convencionais
5-25
5-25
40-80
4

10 -10

5

Lamas Activadas
Convencionais+filtração

MBR

2-8
<5-20
30-70

<1-5
<1-5
<10-30

3

10 -10

5

<100

Em geral, e como vantagens em relação aos Sistemas Convencionais, os sistemas MBR: necessitam
de menor área; representam uma maior simplicidade operacional; obtêm um efluente de maior
qualidade e com menores necessidades de afinação; produzem lamas com menos necessidades de
tratamento do que os sistemas de Média Carga. Por outro lado, caracterizam-se normalmente por
maiores custos, quer devido ao consumo energético quer devido à necessidade de substituição das
membranas e necessidade de limpeza para controlo da colmatação(Tchobanoglous et al.,2014).
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CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 4 –

ESTADO DA ARTE DOS
SISTEMAS MBR –
BIOREACTORES DE
MEMBRANAS

4.1. Considerações Gerais
4.1.1. Tecnologia
Desde a década de 60 do século passado que se estudam a combinação da separação de
sólidos/líquidos através de membranas com tratamento biológico. A primeira patente de um processo
que combina o tratamento por Lamas Activadas e a Tecnologia de Membranas foi registada pela
Dorr-Oliver através de William E. Budd e Robert W. Okey, em 1969. Apesar da demonstração da
capacidade deste sistema permitir a concentração da biomassa num processo de Lamas Activadas e
a obtenção de um efluente clarificado e parcialmente desinfectado, este não constituía ainda uma
opção viável do ponto de vista económico quer devido aos materiais e métodos de produção
utilizados, quer devido ao próprio processo de operação, ainda demasiado onerosos. Outros tipos de
sistemas que combinavam filtração com tratamento biológico surgiram na mesma altura. Estas
tecnologias eram semelhantes e correspondem ao que actualmente se conhece como a configuração
Externa. No entanto, pelas razões indicadas a utilização deste tipo de sistemas estava limitada a
áreas de nicho bastante específicas.
No final da década de 80, o processo é inovado através da introdução da unidade de separação por
membranas no próprio Reactor de Lamas Activadas e utilização de “Scouring”-abrasão da superfície
de membranas, através de arejamento com bolha grossa. Esta alteração representava um sistema
menos exigente do ponto de vista energético e deu origem à configuração do tipo submerso com
outro tipo de aplicações. Naturalmente, ao longo do tempo estes dois tipos de configuração foram-se
desenvolvendo. Também os tipos de membranas existentes se aperfeiçoaram de forma distinta e
associados preferencialmente a cada tipo de configuração.
É interessante referir que na primeira metade da década de 90 apenas 3 grande produtos de
sistemas de membranas, provenientes de 2 países, foram lançados o que contrasta claramente com
os cerca de 10 produtos lançados, provenientes de 7 países, na primeira metade da década de 2000
(Hai, Yamamoto and Lee, 2014). Este facto representa a rápida e estável expansão do mercado de
sistemas MBR que, através de avanços tecnológicos, redução de custos de investimento e
optimização energética de operação, se assume cada vez mais como uma opção viável e procurada
para fazer face aos novos paradigmas do tratamento de águas residuais.
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4.1.2. Dimensionamento
Inicialmente os sistemas MBR era quase exclusivamente projetados pelos próprios fabricantes do
equipamento de membranas em estações compactas dimensionadas para afluentes reduzidos,
3

menores que 2,6 m /min. Com o desenvolvimento da empregabilidade de membranas em diversas
aplicações, a variabilidade e complexidade dos processos biológicos aumentou e obriga a uma
grande distinção e especificidade para cada caso e os fabricantes de membranas deixaram de
conseguir garantir projectos de dimensionamento de sistemas de tratamento para todas as aplicações
dos seus produtos. O equipamento de membranas também se desenvolveu e existe hoje uma grande
variabilidade de tipos de equipamento que obrigam à especificação por parte dos fabricantes de
condições de operação mínimas que garantam a eficiência dos seus produtos. Actualmente, os
3

sistemas MBR podem ser dimensionados com capacidades entre os 26 e 40 m /min, com previsões
para um aumento desta gama. A maior complexidade obriga a uma optimização dos sistemas de
forma integrada e a responsabilidade dos mesmos passou a ser de quem os dimensiona, e não dos
fabricantes do equipamento de membranas. Desta forma, inverteu-se também o dimensionamento
dos sistemas de membranas na medida em que o equipamento de membranas é escolhido por forma
a garantir o desempenho óptimo num sistema dimensionado biologicamente para determinados
objectivos e não o contrário como inicialmente. Desta forma, é fulcral por parte de quem projecta os
sistemas de tratamento como um todo, a coordenação dos valores teóricos em causa com as
soluções comerciais disponíveis (Membrane BioReactors WEF Manual of Practice No. 36, 2012).

4.2. Configurações
O conteúdo do reactor biológico designa-se por Licor misto e é proveniente da junção entre os
efluentes dos processos a montante, caso existam, e das Lamas Activadas recirculadas. Um sistema
MBR define-se como um sistema de tratamento biológico por Lamas Activadas em que a separação
líquidos/sólidos do Licor Misto se faz por meio de membranas no lugar dos convencionais
decantadores secundários (Tchobanoglous et al.,2014) . Neste processo, o afluente é separado em
permeado, a parte que atravessa a membrana, e concentrado, a parte que fica retida. Desta forma,
não existe a necessidade de garantir a sedimentação e assegura-se a retenção total de sólidos e de
uma grande fracção de bactérias e outros tipos de agentes patogénicos resistentes à desinfecção por
cloragem. Esta combinação de tratamento biológico com a separação por membranas deu origem a
inúmeras aplicações e tipos de bioreactores de membranas. Para além do diâmetro dos poros da
membrana, existem outros factores que caracterizam um sistema de membranas. Nomeadamente, a
configuração utilizada; o tipo de material que constitui a membrana; a força orientadora do processo
de filtração; e o mecanismo de separação (Tchobanoglous et al.,2014).
No que diz respeito à aplicação comercial de sistemas MBR desenvolveram-se dois tipos distintos de
configurações no que à condição das membranas diz respeito: Os MBR Submersos, ou Imersos, e os
MBR Externos. Os tipos de módulos de membranas utilizados nestas configurações são: Folha Plana,
Fibra Oca e Multi Tubular.
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4.2.1. Submerso
Nesta configuração os módulos de membranas localizam-se submersos no Licor Misto. Como
ilustrado nas Figuras 2 e 3, existem dois tipos de sistemas MBR submersos no que diz respeito à
localização dos módulos de membranas: estes podem ser colocados no mesmo tanque utilizado
como reactor biológico ou num tanque separado dimensionado para acomodar as membranas. A
configuração de um único tanque tem menos impacto e é mais eficiente para sistemas pequenos mas
não se adequa a sistemas de maiores dimensões ou mais exigentes do ponto de vista da remoção de
nutrientes, onde a opção de dois tanques permite um desempenho superior (De Wever et al., 2009).
Esta última configuração é especialmente favorável quando utilizada com membranas do tipo Fibra
Oca e permite a optimização individual para requisitos específicos dos processos de tratamento
biológico e de filtração.

Figura 2 - Configuração Submerso com dois tanques (adaptado de Hai,
Yamamoto and Lee, 2014)

Figura 3 - Configuração Submerso com tanque único
(adaptado de Hai, Yamamoto e Lee, 2014)

Nomeadamente, no tanque biológico o arejamento é feito por difusão de bolha fina pois permite uma
melhor taxa de dissolução de oxigénio enquanto no tanque das membranas recorre-se a difusão de
bolha grossa pois permite uma maior abrasão e limpeza das membranas. O arejamento para o
tratamento biológico é efectuado por difusores porosos de bolha fina normalmente através de
difusores de membrana do tipo tubular ou de disco (Membrane BioReactors WEF Manual of Practice
No. 36, 2012).
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Devido ao seu dimensionamento optimizado para um desempenho estável com reduzidos consumos
energéticos, os sistemas MBR Submersos baseados em membranas do tipo Fibra Oca constituem as
soluções economicamente mais eficientes em aplicações de larga escala e de fácil tratamento. No
entanto, este tipo de membranas está associado a problemas operacionais relacionados com o
entupimento devido a materiais fibrosos e requer maiores exigências do ponto de vista do pré
tratamento.
Os sistemas MBR Submersos que recorrem a membranas do tipo Folha Plana são usados
preferencialmente em sistemas com afluentes semelhantes aos usados com Fibra Oca mas de menor
escala devido aos menores Custos de Investimento e maiores Custos de Operação, que caracterizam
este tipo de sistemas sobretudo devido à maior necessidade de arejamento. Por outro lado,
apresentam vantagens pela simplicidade operacional, na limpeza e manutenção e na capacidade
superior de tratamento de afluentes mais exigentes em relação à alternativa de Fibra Oca (Hai,
Yamamoto and Lee, 2014).
Membranas Folha Plana
Os módulos de Folha Plana são compostos por painéis planos de membranas em série e paralelos
entre si com as extremidades ligadas para que o afluente não entre em contacto com o permeado.
Cada painel é constituído por duas membranas com a parte activa virada para fora e a geometria dos
mesmos é normalmente rectangular embora existam outros tipos. O espaçamento entre painéis deve
minimizar a tendência para colmatação e ao mesmo tempo permitir o adequado arejamento para
limpeza.

Figura 5 - Módulo de Painéis de Folha Plana

Figura 4 - Painel de Membranas Folha Plana
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Enquanto as lamas são elevadas por bolhas grosseiras provenientes de arejadores colocados por
baixo dos módulos, a mistura flui entre os painéis e o permeado é extraído para os canais de recolha,
no interior dos painéis, através de filtração tangencial. Verifica-se a eficiência deste processo é tanto
maior quanto maior for a altura da coluna líquida e portanto é usual empilharem-se módulos de folha
plana verticalmente.
O maior fornecedor deste tipo de membranas é a Kubota, representando o maior número de
instalações de tratamento de águas residuais que utilizam a tecnologia MBR.
Membranas Fibra Oca
Os módulos de Fibra Oca consistem num aglomerado de centenas de milhares de Fibras ocas. Estas
são normalmente dispostas verticalmente e com algum espaçamento entre as mesmas que lhes
permita ter flexibilidade para se movimentarem lateralmente devido ao arejamento responsável por
elevar as lamas pelo aglomerado de membranas. Alguns tipos de Fibra Oca apresentam um núcleo
reforçado para garantir maior robustez à estrutura.

Figura 7 - Módulo de Membranas Fibra Oca

Figura 6 - Aglomerado de Membranas Fibra Oca

Tal como as membranas de Folha Plana, a filtração ocorre do exterior das fibras para o seu interior. O
permeado é então colectado na extremidade da fibra, quer apenas num dos lados quer nos dois caso
as fibras estejam solidarizadas em ambas as extremidades, e recolhido por um sistema de
canalização.
O maior fabricante deste tipo de membranas é a General Electric, através do produto Zenon. Esta
marca representa a maior percentagem de volume de água residual tratada por sistemas MBR.

4.2.2. Externo
Os sistemas externos utilizam-se, tradicionalmente, no tratamento de afluentes com reduzidos
caudais mas caracterizados por grandes concentrações de poluentes e de difícil remoção. As lamas
são bombadas através das membranas em modo tangencial, por aplicação de pressão positiva
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elevada, ocorrendo extracção do permeado. A fracção que não corresponde ao permeado é então
reciclada para o tanque biológico. Nesta configuração, os módulos de membranas encontram-se
secos no exterior do tanque utilizado como reactor biológico como ilustrado na Figura 8.

Figura 8 - Configuração Externa (adaptado de Hai, Yamamoto and Lee, 2014)

Os custos energéticos associados aos sistemas externos por filtração tangencial convencional fazem
com que esta constitua uma solução válida apenas em baixa escala e quando não existem
alternativas. No entanto, os inovadores formatos da recente tecnologia Airlift operam com reduzidos
consumos de energia e podem ser, a longo prazo, uma alternativa consolidada em relação aos
sistemas submersos.
Devido à baixa utilização desta tecnologia comparativamente com as soluções submersas, existem
vários fabricantes desta tecnologia mas com pouco significado no sector MBR. Destes, pode
destacar-se a Pentair que fornece sistemas equipados com o tradicional processo Tangencial, e
sistemas que utilizam a recente tecnologia Airlift.
Membranas Multi Tubulares
Este tipo de membranas é o único estandardizado, onde o aglomerado de tubos está contido num
involucro cilíndrico, normalmente com 200mm de diâmetro. Os módulos em série utilizados no
processo tangencial apresentam um comprimento normalmente inferior aos utilizados no processo
Airlift onde os módulos são utilizados individualmente e orientados verticalmente. Neste tipo de
membranas o fluxo faz-se do interior para o exterior.

4.3. Micro e Ultrafiltração
As membranas, aplicadas ao tratamento de águas residuais, são simplesmente um material que
permite a passagem, de forma selectiva, de alguns componentes físicos e químicos mais facilmente
que outros. Este processo é tanto mais selectivo quanto menor for a dimensão dos poros da
membrana. Como meio de filtração, envolvem a remoção de matéria coloidal e particulada num
líquido , e até mesmo de matéria dissolvida, com dimensões da ordem de grandeza de 0,0001 a 0,1
μm (Tchobanoglous et al.,2014). Existem diferentes tipos de filtração que operam em diferentes
intervalos de dimensões e, por sua vez, em diferentes fracções do intervalo para diferentes
aplicações.
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O tamanho dos poros das membranas utilizadas comercialmente na separação de biosólidos em
bioreactores de membranas situam-se na região da Ultrafiltração e Microfiltração uma vez que
empiricamente se verifica que este intervalo permite suficiente rejeição e um razoável controlo da
colmatação dos poros nas condições gerais de uso. São por isso os únicos tipos de filtração
abordados nesta dissertação apesar de existirem outros processos mais seletivos do ponto de vista
da permeabilidade, como a nanofiltração e a osmose inversa, embora utilizados com outros fins como
a dessalinização que não se empregam em sistemas MBR destinados a produzir efluentes para
descarga ou reutilização. De acordo com vários relatórios (Buer & Cumin, 2010; Lesjean & Huisjes,
2008; Zheng et al. 2010) os sistemas MBR aeróbios submersos que operam com Micro e Ultra
filtração desempenham, neste tipo de sistemas, o papel mais importante em tratamentos de larga
escala.
A Microfiltração, em sistemas MBR, é utilizada normalmente com poros de diâmetros entre os 0,1 e
0,2 μm. Em algumas aplicações industriais são utilizados poros de 0,4 μm para evitar problemas
associados à colmatação (Hai, Yamamoto and Lee, 2014). Os mesmos autores referem no entanto
que os processos de Microfiltração são utilizados a nível industrial para limitar problemas associados
à colmatação e que as partículas acumuladas nas membranas de Microfiltração, resultante da
operação, diminui a porosidade da mesma aumentando a selectividade da mesma. Os processos de
Microfiltração são geralmente preferidos em relação à Ultrafiltração em sistemas MBR uma vez que
apresentam a melhor relação entre qualidade do efluente, necessidades energéticas e colmatação
das membranas. Segundo Tchobanoglous et al., (2014) este tipo de filtração é o mais utilizado em
sistemas MBR e o menos oneroso.
Os processos de Ultrafiltração, por sua vez, apresentam algumas vantagens devido à menor
dimensão dos poros das membranas como a constituição de uma barreira a vários vírus, ao contrario
da Microfiltração. Neste tipo de filtração, os poros das membranas apresentam diâmetros na ordem
de 0,01 a 0,05 μm.

Figura 9 - Intervalos de filtração vs Graus de Permeabilidade
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4.4. Materiais
A escolha do material constituinte das membranas utilizadas em sistemas MBR é, em regra, mais
exigente do que para a filtração em geral. Os materiais utilizados na constituição das membranas
devem permitir que estas:
•

Tenham, superficialmente, uma grande concentração de poros;

•

Apresentem a menor variação possível em termos de diâmetro dos poros para maximizar o
rendimento e selectivade;

•

Sejam resistentes e garantam a integridade estrutural.

Para além disto, o material deve apresentar resistência a ataques térmicos e químicos relacionados
normalmente com os processos de limpeza. Idealmente, o material deve ainda oferecer resistência à
colmatação.
Normalmente, as membranas são constituídas pela sobreposição de uma camada muito fina, que
confere a selectividade pretendida, numa camada mais grossa com maior porosidade, que confere
resistência mecânica, resultando em membranas anisotrópicas.
Comercialmente, as membranas utilizadas em sistemas MBR são constituídas por materiais dos tipos
cerâmico ou polimérico. Apesar de apresentarem maior integridade e resistência química, as
membranas cerâmicas são bastante mais caras que as alternativas poliméricas disponíveis e por isso
são apenas utilizadas em sistemas MBR em casos muito específicos. Por outro lado, os polímeros
mais utilizados em membranas de sistemas MBR são em larga maioria constituídos por PVDF
(Fluoreto de Polivinilideno). Apesar de existirem outras alternativas, as restantes escolhas para
material recaem sobre o PE (Polietileno, de Alta Densidade) e o PES (Polietersulfona).

4.5. Aplicações
Os sistemas MBR são utilizados tanto no tratamento de águas residuais municipais como industriais e
podem ser utilizados como sistema único de tratamento ou como complemento de um sistema
convencional, utilizados em série ou em paralelo. Quando é necessário um tratamento avançado e
um sistema compacto, a solução MBR é a opção preferida no tratamento de águas residuais
industriais e grande parte dos tratamentos de sistemas municipais, que representam 80 % dos
sistemas de tratamento no que diz respeito ao volume de águas residuais (Hai, Yamamoto and Lee,
2014). Nomeadamente, constituem uma solução para reutilização nos sectores industrial, urbano,
agrícola, de criação de represas ou recarga de aquíferos.
Para além do tratamento biológico, através do dimensionamento e adaptações adequados, os
sistemas MBR podem ser ainda utilizados para a remoção de nutrientes como o Azoto e o Fósforo.
De forma generalizada, devido a parâmetros como a Idade de Lamas e Tempo de Retenção
Hidráulica, inerentes às características destes sistemas, são naturalmente predispostos para a
Desnitrificação.
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No sector industrial, este tipo de tratamento tem sido implementado com grande sucesso em águas
residuais com uma grande percentagem de matéria orgânica facilmente biodegradável. A constante
evolução dos sistemas MBR faz com que as águas residuais de biodegradação moderada tenham
também nestes um solução de tratamento cada vez mais segura. São o caso dos lixiviados de aterro
e dos efluentes emergentes que apresentam poluentes como pesticidas, produtos farmacêuticos,
produtos de higiene pessoal e outros tipos de compostos sintéticos. No entanto, as reduzidas
dimensões dos poros das membranas, podem em alguns casos não ser suficientes por si só para
remover alguns destes compostos, requerendo por isso a adição de agentes de precipitação e
coagulação (Membrane BioReactors WEF Manual of Practice No. 36, 2012). Os efluentes ricos em
óleos e gorduras continuam a ser o ponto fraco deste tipo de sistemas uma vez que a colmatação das
membranas por essas substâncias é inevitável em grande escala, impedindo o correcto
funcionamento do sistema.
De forma generalizada, os afluentes municipais são normalmente mais fáceis de tratar uma vez que
apresentam menores concentrações de CBO e CQO e mais homogéneas. No extremo oposto, os
afluentes industriais apresentam grande variabilidade e concentrações elevadas de substâncias de
difícil remoção por tratamento biológico. A Figura 10 resume e esquematiza a aplicação dos
diferentes formatos de sistemas MBR.

Figura 10 - Diferentes Tecnologias em Função do Afluente (adaptado de Hai, Yamamoto and Lee, 2014)

Os seguintes quadros ilustram a qualidade típica de diferentes afluentes urbanos após diferentes
níveis de tratamento e a qualidade do efluente de um sistema MBR genérico, projectado para o
tratamento incluindo a remoção de nutrientes.
Quadro 3 - Valores típicos de qualidade de Águas Residuais Urbanas após diferentes tipos tratamentos
(adaptado de Crites e Tchobanoglous, 1998; Metcalf e Eddy, 2003)

Águas Residuais Urbanas
Não

Parâmetro

Tratadas

Após

Após

Decantação

Decantação

Primária

Secundária

Sólidos Suspensos (mg/L)

100-350

80-140

10-50

Carência Bioquímica de Oxigénio - CBO (mg/L)

150-400

100-250

20-40

Carência Química de Oxigénio - CQO (mg/L)

350-1000

200-500

80-140

Azoto Total (mg/L)

50-80

30-50

5-15

Amónia (mg/L)

25-50

20-40

10-20

Fósforo Total (mg/L)

15-20
7

Coliformes Fecais (por 100 mL)

10 -10
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10-15
9

6

10 -10

5-10
8

2

10 -10

7

Quadro 4 –Efluente de Sistema MBR Genérico (adaptado de Tchobanoglous et al.,2014)

Parâmetro

Unidade

Valor

Carência Bioquímica de Oxigénio - CBO

mg/L

<5

Sólidos Suspensos Totais - SST

mg/L

<1

Amónia

mg Azoto/L

<1

Azoto Total (sistema com zona pré-anóxica)

mg/L

<10

Azoto Total (sistema com zonas pré e pós-anóxica)

mg/L

<3

Fósforo Total (sistema com adição química)

mg/L

<0,2 a <0,05

Fósforo Total (sistema com remoção biológica)

mg/L

<0,5

Turbidez

NTU

<0,2

Bactérias

remoção logarítmica

< 6 log (99,9999%)

Vírus

remoção logarítmica

< 3 log (99,9%)

4.6. Operação e Manutenção
Os processos de Microfiltração e de Ultrafiltração são operados através de pressão que pode ser
positiva, em que o permeado é extraído por gravidade através da pressão exercida pela coluna de
água, ou negativa, recorrendo a uma bomba para instalar uma determinada depressão.
O Fluxo define-se como o volume de permeado gerado por unidade de área de membrana por
unidade de tempo. Este parâmetro permite estipular a área superficial de membranas necessária; o
arejamento necessário para limpeza das membranas; e o volume do tanque das membranas
(Tchobanoglous et al.,2014). O Fluxo é função da concentração de Sólidos Suspensos do Licor Misto,
da Temperatura, da Pressão Transmembranar e do nível de colmatação das membranas
(Tchobanoglous et al.,2014). A escolha do Fluxo de dimensionamento é normalmente feita através da
recomendação do fabricante com consequências na eficiência e custos da operação e na vida útil das
membranas. Nomeadamente, estes factores são tanto mais desfavoráveis quanto maior o valor de
Fluxo adoptado. A acumulação de partículas na superfície da membrana provoca um aumento da
resistência ao escoamento com consequências na velocidade do processo e energia consumida no
mesmo. A esta medida dá-se o nome de Pressão Transmembranar – PTM, e toma valores de 20 a
100 kPa ou 3 a 14,5 psi (Hai, Yamamoto and Lee, 2014). A relação entre esta e o Fluxo quantificam a
Permeabilidade da operação. A filtração pode ocorrer a fluxo constante, permitindo a variação da
PTM (aumento) no tempo; a PTM constante, permitindo a variação do fluxo (diminuição) no tempo; e
com Fluxo e PTM a variar no tempo (Tchobanoglous et al.,2014). Apesar da primeira opção ser a
mais comum, alguns estudos demonstram que a terceira opção é a mais eficaz.
Em relação à extracção de permeado relativamente à membrana, na filtração por Impacto o efluente
é forçado perpendicularmente contra a membrana e a acumulação de partículas é aproximadamente
linear e proporcional ao tempo de filtração. Por outro lado, na filtração Tangencial o efluente flui
paralelamente à mesma, resultando apenas uma fracção como permeado e a acumulação de
partículas atinge um estado quase estacionário, o que resulta também, num fluxo quase estacionário
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(Hai, Yamamoto and Lee, 2014). Este fenómeno deriva do facto de existir um pseudo equilíbrio entre
as forças de acumulação de partículas e as forças tangenciais de corte provocadas pelo escoamento.
Ainda assim, mesmo depois de atingido este estado a acumulação de partículas continua a aumentar
resultando numa diminuição do fluxo. A Figura 11 ilustra a relação entre o Fluxo e estes dois tipos de
filtração.

Figura 11 – Filtração: por Impacto (à esq.) e Tangencial (à dir.) (adaptado de Hai, Yamamoto and Lee, 2014)

Em relação ao modo de operação, os sistemas de Folha Plana operam segundo uma permeabilidade
sustentável em que as condições são escolhidas para uma operação estável e duradoura em termos
de PTM e Fluxo, utilizando apenas medidas moderadas e preventivas como o relaxamento. Por outro
lado, os sistemas de Fibra Oca operam segundo um padrão intermitente em que o fluxo utilizado é
superior ao que pode ser suportado pelas condições de operação do ciclo de filtração, obrigando à
utilização de medidas de recuperação como retro-lavagem e limpezas de manutenção de forma
frequente (Judd, 2010).
O fenómeno de colmatação das membranas pode ser em parte prevenido e em parte revertido
através de técnicas físicas e químicas que visam manter a eficácia do processo e o prolongamento da
vida útil das membranas. As técnicas utilizadas dependem da configuração adoptada uma vez que
nem todos os tipos de membranas suportam os métodos de limpeza conhecidos. Sendo assim, os
protocolos de limpeza que indicam os métodos e frequência utilizados são recomendados pelos
fabricantes.
Fisicamente, podem ser utilizadas técnicas de “Backflushing” – contra-lavagem, que consiste em
reverter o sentido do fluxo que atravessa as membranas, e de relaxamento, onde se cessa a filtração
anulando a pressão (positiva ou negativa) aplicada mas aplicando simultaneamente a abrasão das
membranas através de arejamento ou escoamento tangencial, respectivamente em sistemas
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Submersos e Externos. Do ponto de vista químico, utilizam-se mais frequentemente soluções de
hipoclorito de sódio ou ácido cítrico para a oxidação da matéria acumulada. As concentrações dos
reagentes e o tempo de contacto dependem do grau de colmatação do tipo de limpeza, isto é, são
maiores em limpezas que visam recuperar a permeabilidade do que em limpezas de manutenção.
Este tipo de limpeza é utilizado mais espaçadamente uma vez que constitui uma solução mais
agressiva para as membranas e ao contrário da limpeza física, que tem uma componente mais
preventiva, pretende reverter em certa escala o processo de colmatação cujo agravamento devido à
operação é inevitável, até que o baixo nível de eficiência justifique uma substituição dos materiais
afectados. As limpezas química e física podem ainda ser usadas em simultâneo por exemplo através
de contra-lavagem, com uma solução de ácido cítrico. No caso da limpeza química ser ainda assim
ser ineficaz contra a colmatação no caso de existirem agregados de matéria filamentosa ou em
alguns tipos de lamas, pode ser necessária a intervenção manual in situ que em condições normais
não se realiza.

4.7. Custos
O factor económico é decisivo na escolha da solução adoptada em sistemas de tratamento de águas
residuais. É por isso necessário avaliar, caso a caso, qual a tecnologia que face aos requisitos
impostos oferece a solução mais económica.
Embora a tendência se tenha invertido ao longo do tempo através do desenvolvimento e difusão da
tecnologia, os sistemas MBR constituem ainda em uma solução onerosa e pouco apropriada
apresentando uma baixa eficiência do ponto de vista económico. Os factores mais importantes na
avaliação da solução a adoptar são o CAPEX e o OPEX, Custos de Capital ou Investimento e Custos
de Operação, respectivamente. Estes factores relacionam-se de forma inversa e é necessário por
isso que a solução se caracterize por um equilíbrio entre ambos.
Os Custos de Operação derivam da mão de obra, dos consumos energéticos, da substituição das
membranas e dos químicos utilizados. Por sua vez, por ordem decrescente de importância os
consumos energéticos derivam do arejamento, da recirculação de Lamas e da extracção de
permeado, cada um destes factores em função da configuração adoptada (Judd, 2010). Uma solução
que necessite de um grande investimento resulta normalmente num equipamento mais robusto que
necessita de menos manutenção resultando em valores mais reduzidos de custos de operação. Por
outro lado, uma solução com menor investimento por exemplo através da operação com valores mais
elevados de fluxo e portanto de menor área de membranas, resultará numa colmatação mais
acentuada implicando maior frequência e intensidade de limpezas e menor vida útil de membranas
que por sua vez representam maiores custos de manutenção.
O dimensionamento de sistemas MBR deve ter em conta os custos associados, à partida superiores
a Sistemas Convencionais alternativos. Segundo um estudo levado a cabo por Young et al., 2012, os
sistemas MBR constituem na generalidade uma solução mais onerosa que os Sistemas
Convencionais e, no tratamento com objectivos mais avançados, de reutilização e remoção de
nutrientes, ambas tecnologias apresentam os mesmos argumentos económicos.
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4.8. Casos em Portugal
Em Portugal, no que diz respeito ao número de instalações, a Tecnologia de Membranas é empregue
quase exclusivamente em sistemas compactos destinados a tratar efluentes em localizações
relativamente remotas de pequenos aglomerados populacionais ou pequenas industrias como por
exemplo condomínios, estações de serviço ou adegas. Por outro lado, também constituem uma
solução associada aos Sistemas Convencionais quando é necessário optimizar estações cuja
capacidade ou eficiência de tratamento deixa de ser satisfatória. A aplicação destes sistemas em
Portugal constitui por isso objecto de estudo de grande interesse.
Na realização desta Dissertação foram realizadas visitas a 3 ETAR deste tipo de tecnologias. Estas
ETAR, com diferentes dimensões e configurações são sucintamente abordados de seguida. Por esta
via foi possível conhecer pormenores da tecnologia MBR, em geral, e as diferenças entre os sistemas
referidos, em particular.
ETAR da Adega Gran Cruz – Moinhos
A Adega Gran Cruz, em Alijó, utiliza um sistema MBR, projectado e mantido pela empresa Moinhos
Ambiente, como solução para tratamento dos efluentes produzidos por esta actividade vinícola. No
entanto, as grandes variações qualitativas e quantitativas dos efluentes produzidos relativamente aos
períodos distintos correspondentes à época das vindimas e fora da mesma resultam em diferentes
fluxos operacionais para os casos referidos.

Figura 12 - Diagramas de blocos do Sistema MBR da Adega Gran Cruz: Época das Vindimas (esq.) e Fora da
Época das Vindimas (dir.)

Durante a época das vindimas, a configuração é Submersa com dois tanques Aeróbios : um Tanque
de Pré-Arejamento e um Tanque de Membranas com três módulos de membranas. Fora da época
das vindimas, a configuração é Submersa com um único Tanque Aeróbio simultaneamente de
arejamento e de membranas com um modulo de membranas ( o que operava na época das vindimas
como Tanque de Pré-Arejamento e equalização, funciona neste período como digestor aeróbio de
lamas sendo o afluente à fase biológica, direcionado diretamente para o Tanque de Membranas).
2

Cada módulo tem 200 membranas KUBOTA ES200, com uma área de 160 m . As membranas são
feitas de Polietileno Clorado com um diâmetro médio de poro de 0.2μm.
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3

2

O Arejamento Específico por área de membrana é de 0,9 m /m ·hora o que implica um caudal de ar
2

dedicado de 2,4 m3/min por cada módulo. Este caudal equivale a um fluxo de 37, 44 L/m ·hora. A
concentração de SSVLM de projecto é de 12g/L e a purga de lamas é feita automaticamente sempre
que a concentração atinge os 15g/L.
Quadro 5 - Análises aos Afluentes e Efluentes do Sistema MBR da Adega Gran Cruz

Época
das
Vindimas
- Projecto

Parâmetro

Efluente
Tamisado e
Desarenado
Analisado à
Entrada do
tratamento
Biológico

Efluente
Analisado
à Saída da
ETAR

-

-

966

27

-

-

517

17

Fora da
Época das
Vindimas Projecto

Objectivo à
Saída da
ETAR Projecto

Afluente
Bruto
Analisado
à Entrada
da ETAR

-

100

-

5000

1000

7,8x10

500

1000

-

2500

500

3x10

30

90

31

21

20

5

0,5

5

10

5

Coliformes
fecais (/100ml)
Carência
Química de
9000
Oxigénio CQO (mg O2/L)
Sólidos
Suspensos
4000
Totais - SST
(mg/L)
Carência
Bioquímica de
5000
Oxigénio CBO (mg O2/L)
Azoto Total
50
(mg N /L)
Fósforo Total
10
(mg P /L)
ETAR Viseu Sul – Águas de Viseu

3

3

Este sistema de grandes dimensões destina-se ao tratamento dos efluentes domésticos e municipais
do Conselho de Viseu.
Desodorização Pré
- Tratamento

Afluente

Poço de Grossos

Tamizadores e
Grelhas de Desbaste

Estabilização
Química c/cal

Desidratação

Depósito de
Homogeneização

Microtamizadores

Reagentes Químicos

Desodorização
Reator Biológico

Valorização
Agrícola

Depósito de
Regularização

Desarenador /
Desengordura-

Recirculação

Espessamento

Depósito de
Lamas Excesso

Reator
Biológico
Fase Líquida

Meio Recetor

Reutilização

Sistema MBR
Ultrafiltração

Depósito do
Permeado

Figura 13 - Diagrama de Blocos da ETAR Viseu Sul
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Fase Sólida
Fase Gasosa

A ETAR Viseu Sul serve 73900 habitantes em equivalente de população está dimensionada para
90000 habitantes no ano horizonte de projecto de 2055.
O sistema apresenta configuração Ludzak-Ettinger Modificada com dois tanques Anóxicos, um deles
facultativo, e quatro tanques Aeróbios: três consecutivos de Pré-Arejamento e um Tanque de
Membranas.
2

As membranas instaladas têm uma área total de 42000m e são membranas de Ultrafiltração do
modelo comercial ZENON ZEEWEED 500D com configuração de fibra oca fora-dentro e um diâmetro
2

nominal de passagem de 0,04 μm. Estas membranas operam com um Fluxo de 40 a 45 L/m ·hora.
ETAR de Vila Nova de Ceira – Águas do Centro Litoral
A ETAR de Vila Nova de Ceira destina-se a tratar as águas residuais produzidas em Vila Nova do
Ceira, Góis.

Figura 14 - Diagrama de Blocos da ETAR de Vila Nova de Ceira

A ETAR de Vila Nova do Ceira foi dimensionada para servir 1500 habitantes em equivalente de
população no ano horizonte de projecto de 2029.
Este sistema apresenta uma configuração Submersa com um Tanque Anóxico e um Tanque Aeróbio
simultaneamente de Arejamento e de Membranas com três módulos de membranas de Microfiltração.
Cada módulo é formado por 400 cartuchos, distribuídos em igual número por dois pisos.
Quadro 6 - Características dos Afluente e Efluente da ETAR de Vila Nova do Ceira

Parâmetro
Coliformes fecais
(UFC/100ml)
CQO (mg/L O2)
SST (mg/L)
CBO (mg/L O2)
Azoto Total (mg/L N)
Fósforo Total (mg/L P)

Afluente ano 0

Afluente ano HP

Efluente Analisado

-

-

100

750
437,5
375
75
18,8

750
437,5
375
75
18,8

125
35
25
15
2
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CAPÍTULO 5
DIMENSIONAMENTO DE
TECNOLOGIAS DE LAMAS
ACTIVADAS MBR
CAPÍTULO 5 –

5.1. Cinética de tratamento
5.1.1. Crescimento de Microrganismos e Utilização de Substrato - Equações de
Saturação
Os poluentes presentes no sistema são utilizados pelos microrganismos como alimento/substrato nos
processos químicos para obtenção de energia e/ou como fonte de carbono para crescimento celular.
No caso de bactérias heterotróficas presentes na remoção de CBO ou na Desnitrificação são
substâncias orgânicas ao passo que para as bactérias autotróficas presentes na Nitrificação são
compostos inorgânicos como amónia ou nitritos. Posto isto, os coeficientes presentes em todas as
equações cinéticas que se apresentam neste capítulo estão tabelados para os diferentes tipos de
reacção a uma determinada temperatura conforme as bactérias e substrato envolvidos.
Através de equações do tipo Saturação, considerando de forma simplificada a concentração de
Substrato como o único factor limitativo, é possível modelar a Taxa de Utilização de substratos
solúveis e a Taxa de Crescimento de microrganismos. Ambas as taxas aumentam com o aumento da
concentração de substrato presente no sistema e são conhecidas pelos nomes dos cientistas que as
propuseram:

Taxa de Utilização de Substratos Soluveis - Equação de Michaelis-Menten (1986):
𝑟6. =

𝑘𝑋𝑆
𝐾6 + 𝑆

(1)

onde,
3

rsu - taxa de utilização de Substrato por unidade de volume do Reactor (g/m ·dia)
k - taxa específica de utilização de Substrato máxima (g Substrato/g microrganismos·dia)
3

X - concentração de biomassa (g/m )
3

S - concentração de Substrato limitativo de crescimento (g/m )
3

Ks - concentração de Substrato correspondente a metade da taxa de utilização máxima (g/m )

Taxa de Crescimento de Bactérias - Equação de Monod (1942):
𝑟i =

𝜇1 𝑋𝑆
(𝐾6 + 𝑆)

(2)

onde,
3

rg - taxa de crescimento de bactérias a partir do consumo de Substrato (g/m ·dia)
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μm - taxa específica de crescimento de bactérias máxima (g biomassa/ g biomassa·dia)
Uma vez que o crescimento celular e a utilização de Substrato são directamente proporcionais,
podem-se combinar pela introdução do coeficiente Rendimento de Síntese de biomassa (g biomassa
produzida / g Substrato consumido ) – Y (do inglês “yield”) , em:
𝑟i = 𝑌𝑟6. = 𝑌

𝑘𝑋𝑆
(𝐾6 + 𝑆)

(3)

5.1.2. Degradação Celular
Simultaneamente ao crescimento celular, ocorre de forma natural uma redução da população de
microrganismos devido a fenómenos como necessidades de energia de manutenção da célula, lise
celular devido a stress ambiental ou morte, ou ainda devido a predação (Hao et al., 2010). Este
fenómeno é proporcional à quantidade de biomassa presente e representa-se genericamente pelo
coeficiente de decaimento específico endógeno (g SSV/ g SSV·dia) – 𝑏.
Tendo agora em conta o decaimento da população é possível modelar a evolução da concentração
de microrganismos no sistema :

Taxa de Crescimento da Biomassa
𝑟G = 𝑟i − 𝑏𝑋 = 𝑌

𝑘𝑋𝑆
− 𝑏𝑋
𝐾6 + 𝑆

(4)

onde,
3

rx - taxa líquida de crescimento da biomassa por unidade de volume de Reactor ( g SSV/m ·dia)

Taxa Líquida Especifica de Crescimento da biomassa
𝜇pH-.Hq+ =

𝑟G
𝑘𝑆
=𝑌
−𝑏
𝑋
𝐾6 + 𝑆

(5)

onde,
μlíquida (ou μnet) - taxa líquida específica de crescimento de bactérias (g VSS/ g VSS·dia)
Por fim, é necessário ter em conta que uma parte das substâncias que constituem as células, não se
decompõe quando estas morrem e permanece no sistema como matéria particulada nãobiodegradável. Estes detritos celulares representam-se pela fracção (g SSV / g de SSV depletada) 𝑓q :

Taxa de Produção de detritos Celulares
𝑟G,H = 𝑓q 𝑏 𝑋
onde,
3

rx,i - taxa de produção de detritos celulares (g SSV / m ·dia)
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(6)

5.1.3. Biomassa do Sistema
A biomassa utilizada no tratamento biológico, para efeitos de dimensionamento e operação, é medida
de forma prática através dos Sólidos Suspensos Voláteis – SSV, por ser constituída maioritariamente
por material orgânico biodegradável. No entanto, neste parâmetro incluem-se também os compostos
não biodegradáveis provenientes dos detritos celulares resultantes da degradação endógena, 𝑟G,H , e
dos SSV não-biodegradaveis presentes na água residual afluente, 𝑋D,H :

Taxa Total de Produção de Sólidos Suspensos Voláteis
𝑟st,uuv = 𝑟G + 𝑟G,H +

𝑄𝑋D,H
𝑄𝑋D,H
= 𝑌𝑟6. − 𝑏𝑋 + 𝑓q 𝑏 𝑋 +
𝑉
𝑉

(7)

onde,
3

rXT,SSV - taxa de produção de SSV total (g/m ·dia)
3

Q - caudal afluente (m ·dia)
3

X0,i - concentração afluente de SSV não-biodegradáveis (g/m )
3

V – volume de Reactor (m )

5.1.4. Transferência entre Meios
Em gases com pouca solubilidade, como o oxigénio, a taxa de transferência de massa para o meio
líquido através da interface, é função dos parâmetros da Fase Líquida:

Taxa de Transferência de Massa para o Meio Líquido
𝑟 = 𝐾w 𝐶6 − 𝐶*

(8)

onde,
r – taxa de transferência de massa por unidade de área por unidade de tempo
KL – coeficiente geral de transferência de massa no líquido
Ct – concentração na Fase Líquida no instante t
Cs – concentração no equilíbrio com gás (Lei de Henry)
Multiplicando pela área e dividindo pelo volume obtém-se a:

Taxa de Transferência de Gás para o meio Liquido
𝑟x = 𝐾w

𝐴
𝐶 − 𝐶* = 𝑟 = 𝐾w 𝑎 𝐶6 − 𝐶*
𝑉 6

onde,
rV - taxa de transferência de massa por unidade de volume por unidade de tempo
KLa - coeficiente de transferência de massa volumétrica
A - área pela qual ocorre transferência de massa
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(9)

V - volume no qual aumenta a concentração do constituinte
a - área de interface para transferência de massa por unidade de volume

O termo KLa depende da qualidade da água e do tipo de equipamento de arejamento utilizado.

5.2. Balanços de Massa do tratamento
É de extrema importância apresentar a forma como as relações cinéticas apresentadas, que regem o
crescimento biológico e a utilização de substrato, interagem num sistema dinâmico que é o sistema
de tratamento. Neste caso, o sistema considerado para os balanços de massa apresentados
genericamente representa os Reactores Biológicos onde se processa efectivamente o tratamento.
Num sistema com fronteiras dinâmicas, as concentrações determinados compostos são o resultado
de balanços de massa. Genericamente:
𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎çã𝑜 = 𝐴𝑓𝑙𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 − 𝐸𝑓𝑙𝑢ê𝑛𝑐𝑖𝑎 + 𝐺𝑒𝑟𝑎çã𝑜 − 𝐷𝑒𝑝𝑙𝑒çã𝑜

(10)

5.2.1. Idade de Lamas
Este parâmetro representa o tempo médio que os sólidos das Lamas Activadas permanecem no
sistema e calcula-se de forma intuitiva dividindo a concentração de biomassa presente no sistema,
pelos sólidos removidos diariamente, quer pelo efluente quer pela purga, de controlo, de lamas em
excesso:
θ=

𝑉𝑋
𝑄 − 𝑄‰ 𝑋/ + 𝑄‰ 𝑋Š

(11)

onde,
θ - idade de Lamas ou Tempo de Retenção de Sólidos (dias)
3

V - volume de Reactor (m )
3

Q - caudal afluente (m /dia)
3

X - concentração de biomassa no tanque de arejamento (g SSV/m )
3

Qw - caudal de purga de lamas (m /dia)
3

Xe - concentração de biomassa no efluente (g SSV/m )
XR - concentração de biomassa no caudal de lamas recicladas g SSV/m

3

Em condições estacionárias, a concentração de biomassa é constante e a taxa de crescimento
líquido das bactérias, rx, é igual à taxa de remoção de sólidos:
𝑄 − 𝑄‰ 𝑋/ + 𝑄‰ 𝑋Š = 𝑟G
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(12)

Nestas condições, a Idade de Lamas corresponde ao inverso da taxa líquida específica de
crescimento das bactérias:
θ=

𝑉𝑋 𝑋
1
= =
𝑉𝑟G 𝑟G 𝜇pí-.Hq+

(13)

5.2.2. Biomassa
𝑑𝑋
𝑉 = 𝑄𝑋7 −
𝑑𝑡

𝑄 − 𝑄‰ 𝑋/ − 𝑄‰ 𝑋Š + 𝑟G 𝑉

(14)

Assumindo que a concentração de microrganismos no afluente ao sistema de tratamento pode ser
qs

desprezada, e que as condições são estacionárias ( =0), resulta:
q*

𝑄 − 𝑄‰ 𝑋/ + 𝑄‰ 𝑋Š = 𝑟G 𝑉
𝑄 − 𝑄‰ 𝑋/ + 𝑄‰ 𝑋Š = 𝑌𝑟6. − 𝑏𝑋 𝑉
𝑄 − 𝑄‰ 𝑋/ + 𝑄‰ 𝑋Š
𝑌𝑟6.
=
−𝑏
𝑉𝑋
𝑋
1
𝑌𝑟6.
=
−𝑏
𝑆𝑅𝑇
𝑋
Considerando a taxa de utilização do Substrato, 𝑟6. , como a quantidade de Substrato removida do
sistema por unidade de volume de Reactor: 𝑟6. =

• J‘ IJ
x

, vem que:

1
𝑌𝑄 𝑆7 − 𝑆
=
−𝑏
𝑆𝑅𝑇
𝑋𝑉
Reestruturando,
𝑋=

𝑆𝑅𝑇 𝑄
𝑉

𝑌 𝑆7 − 𝑆
1 + 𝑏 𝑆𝑅𝑇

=

𝑆𝑅𝑇
𝜏

𝑌 𝑆7 − 𝑆
1 + 𝑏 𝑆𝑅𝑇

Em sistemas que envolvam simultaneamente bactérias heterotróficas e bactérias nitrificantes
autotróficas:
𝑋=

𝑆𝑅𝑇
𝜏

𝑌“ 𝑆7 − 𝑆
1 + 𝑏“ 𝑆𝑅𝑇

+

𝑆𝑅𝑇
𝜏

𝑌, 𝑁DG
1 + 𝑏, 𝑆𝑅𝑇

(15)

onde,
YH - coeficiente cinético para bactérias heterotróficas (g SSV/g Substrato)
Yn - coeficiente cinético para bactérias autotróficas (g SSV/g Substrato)
3

Nox - Amónia oxidada (g/m )
bH - coeficiente de decaimento específico endógeno para bactérias heterotróficas (g SSV/ g SSV·dia)
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bn - coeficiente de decaimento específico endógeno para bactérias autotróficas (g SSV/ g SSV·dia)
Daqui resulta que a concentração de biomassa no sistema é função da Idade de Lamas – , do tempo
de retenção hidráulica – τ, do Coeficiente de Rendimento de Síntese – Y, da quantidade de Substrato
removido – (S0-S), e do Coeficiente decaimento específico endógeno – b.

5.2.3. Substrato
𝑑𝑆
𝑉 = 𝑄𝑆7 − 𝑄𝑆 + 𝑟6. 𝑉
𝑑𝑡

(16)

onde,
3

S0 - concentração inicial de Substrato (g/m )
Em condições estacionárias (

qJ
q*

= 0):
𝑆7 − 𝑆 =

Por 𝑋 =

JŠK

– J‘ IJ

•

—˜@ JŠK

𝑉
𝑄

𝑘𝑋𝑆
(𝐾6 + 𝑆)

,
𝑆7 − 𝑆 =

𝑉
𝑄

𝑘𝑆
(𝐾6 + 𝑆)
𝑆=

𝑆𝑅𝑇
𝑉

𝑄𝑌
1 + 𝑏 𝑆𝑅𝑇

𝑆7 − 𝑆

𝐾6 1 + 𝑏 𝑆𝑅𝑇
𝑆𝑅𝑇 𝑌𝑘 − 𝑏 − 1

(17)

5.2.4. SSV Não-Biodegradáveis
𝑑𝑋H
𝑋H 𝑉
𝑉 = 𝑄𝑋7,H −
+ 𝑟s,H 𝑉
𝑑𝑡
𝑆𝑅𝑇

(18)

onde,
3

𝑋H - concentração SSV não-biodegradáveis no tanque de arejamento (g/m )
3

𝑋7,H - concentração SSV não-biodegradáveis no afluente (g/m )

Em condições estacionárias (

qs™
q*

):
0 = 𝑄𝑋7,H −
𝑋H =

𝑋H 𝑉
+ 𝑓q 𝑏 𝑋𝑉
𝑆𝑅𝑇

𝑋7,H 𝑆𝑅𝑇
+ 𝑓q 𝑏 𝑋 𝑆𝑅𝑇
𝜏
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5.2.5. SSVT do Licor Misto
A concentração total de Sólidos Suspensos Voláteis do Licor Misto no sistema equivale à soma da
concentração de biomassa activa, X, e dos Sólidos Suspensos Voláteis não-biodegradáveis, Xi:
𝑋K = 𝑋 + 𝑋H =

𝑆𝑅𝑇
𝜏

𝑌 𝑆7 − 𝑆
1 + 𝑏 𝑆𝑅𝑇

+ 𝑓q 𝑏 𝑋 𝑆𝑅𝑇 +

𝑋7,H 𝑆𝑅𝑇
𝜏

(20)

O primeiro, segundo e terceiros termos dizem respeito respectivamente à biomassa heterotrófica, aos
detritos celulares e aos Sólidos Suspensos Voláteis Não-Biodegradáveis presentes no afluente.

5.2.6. SST do Licor Misto
A produção diária de sólidos de um determinado sistema representa a massa de material a remover
por forma a manter as condições de dimensionamento. Multiplicando pela massa presente no sistema
o inverso da Idade de Lamas que a taxa líquida específica de crescimento dos microrganismos,
obtém-se a massa produzida diariamente :
𝑃s,JJx =

𝑋K 𝑉
𝑆𝑅𝑇

(21)

onde,
𝑃s,JJx - Produção diária de SSV (g SSV/dia)
Substituindo 𝜏 por V/Q, tendo em conta o balanço de massa dos SSV Totais, XT,
𝑃s,JJx =

𝑄𝑌 𝑆7 − 𝑆
𝑓q 𝑏 𝑄𝑌 𝑆7 − 𝑆 𝑆𝑅𝑇
+
+ 𝑄𝑋7,H
1 + 𝑏 𝑆𝑅𝑇
1 + 𝑏 𝑆𝑅𝑇

(22)

Os sólidos suspensos totais, SST, dizem respeito aos sólidos suspensos voláteis totais, SSVT, mais
os sólidos inorgânicos. Por sua vez, os sólidos inorgânicos estão presentes na água residual afluente
ao sistema e também constituem cerca de 10 a 15 % da biomassa. Considerando que 85% da
biomassa é Inorgânica; e que a diferença entre os valores de SST e SSV afluentes constitui os
sólidos inorgânicos afluentes ao sistema:

𝑃s,JJK

𝑄𝑌 𝑆7 − 𝑆
1 + 𝑏 𝑆𝑅𝑇
=
0,85

𝑓q 𝑏 𝑄𝑌 𝑆7 − 𝑆 𝑆𝑅𝑇
1 + 𝑏 𝑆𝑅𝑇
+
+ 𝑄𝑋7,H + 𝑄 𝑆𝑆𝑇7 − 𝑆𝑆𝑉7
0,85

onde,
PX,SST - Produção diária de SST (g SST/dia)
3

SST0 – concentração de SST no afluente (g/m )
3

SSV0 – concentração de SSV no afluente (g/m )
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Da produção de sólidos total, a fracção apenas relacionada com a biomassa diz respeito à soma
entre a biomassa activa e os detritos celulares:
𝑃s,@HD,xJJ =

𝑄𝑌 𝑆7 − 𝑆
𝑓q 𝑏 𝑄𝑌 𝑆7 − 𝑆 𝑆𝑅𝑇
+
1 + 𝑏 𝑆𝑅𝑇
1 + 𝑏 𝑆𝑅𝑇

(24)

5.2.7. Absorção de Gases em Condições Turbulentas
𝑑𝐶
𝑉 = 0 − 0 + 𝑟x = 𝐾w 𝑎 𝐶6 − 𝐶*
𝑑𝑡

(25)

onde,
qœ
q*

- Variação temporal da concentração de um gás dissolvido
3

V - volume do Reactor (m )
Em sistemas de Lamas Activadas, este balanço deve ter em conta o consumo de oxigénio pelos
microrganismos:
𝑑𝐶
𝑉 = 𝐾w 𝑎 𝐶6 − 𝐶* − 𝑟•
𝑑𝑡
Em condições estacionárias, (

qœ
q*

𝑉 )=0
𝐾w 𝑎 𝐶6 − 𝐶* = 𝑟•

onde,
3

Cs - concentração de saturação de um gás dissolvido (g/m )
3

Ct - concentração de um gás dissolvido no instante t (g/m )
𝑟• - taxa de uso de oxigénio por microrganismos (g/g SSVLM ·dia)
𝐾w 𝑎 - coeficiente de transferência de massa volumétrica

Segundo Tchobanoglous et al.(2014), 𝑟• toma valores entre 2 e 7 (g/g SSVLM ·dia).
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5.3. Critérios e Valores de Dimensionamento
5.3.1. Processo Biológico
O Dimensionamento das componentes da filtração por membranas, do Volume dos tanques e da
Capacidade de Arejamento, constituem os elementos fundamentais do Projecto de um sistema de
tratamento MBR (Hai, Yamamoto and Lee, 2014). É recomendado o projecto da Unidade de filtração
antes do tratamento Biológico porque a concentração de biomassa da Unidade de Membranas e os
ciclos de recirculação influenciam o dimensionamento dos restantes Reactores (Brepols et al. 2010;
DWA, 2011; Judd, 2011).
Quando possível, devem ser consideradas hipóteses que garantam redundância de tratamento. Nos
sistemas de grande afluência devem ser dimensionadas mais do que uma linha de tratamento e
sempre que possível devem ser garantidos tanques de equalização. No entanto, até os sistemas mais
pequenos devem ter, no mínimo, duas linhas separadas de filtração por questões de redundância de
alternativas de tratamento, no caso de necessidade (US EPA, 2007). Para além desta medida,
independentemente do tipo de sistema mas especialmente em sistemas compactos, os tanques de
tratamento devem ser construídos com uma altura livre que constitua um volume de segurança a
utilizar em situações esporádicas de emergência (Membrane BioReactors WEF Manual of Practice
No. 36, 2012).
Apresentam-se como objecto de estudo, as tecnologias MBR associadas às configurações e tipos de
membranas mais difundidas e que constituem as soluções mais consolidadas cujas valências
assentam nos factores diferenciadores referidos e que justificam a sua utilização em detrimento das
tecnologias convencionais: uma configuração compacta com membranas do tipo Folha Plana e uma
configuração Ludzak-Ettinger Modificada com recirculação do tipo Cascata e membranas do tipo
Fibra Oca. Ambas permitem a produção de um efluente com qualidade terciária no que diz respeito à
remoção de CBO, SST e TKN. O dimensionamento do sistema compacto é relativamente mais
simples, com uma configuração projectada para os objectivos de remoção de matéria orgânica e
Nitrificação, para reutilização do efluente, ilustrada na Figura 15.

Figura 15 - Configuração Compacta (à esq.) utilizada Fora da Época das Vindimas no sistema MBR da Adega
Gran Cruz (à dir.)
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Por outro lado, o dimensionamento do sistema com configuração Ludzak-Ettinger Modificada, está
associado a um sistema mais avançado que visa adicionalmente a Desnitrificação. O sistema
considerado para efeitos de Dimensionamento nos capítulos seguintes apresenta a mesma
configuração dos tanques que a ETAR Viseu Sul, Ludzak-Ettinger Modificado, mas a recirculação de
Lamas é do tipo Cascata.

Figura 16 – Configuração Ludzak-Ettinger Modificada (acima) utilizada na ETAR Viseu Sul (abaixo)
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Nitrificação/Remoção de CBO
Os processos de Oxidação Aeróbia e de Nitrificação ocorrem simultaneamente e no mesmo tanque.
Por esta razão, são abordados conjuntamente.
θ Aeróbio
A Idade de Lamas considerada no dimensionamento deve atender ao facto dos microrganismos
responsáveis pela Nitrificação serem autotróficos e terem uma taxa de crescimento inferior aos
microrganismos heterotróficos que utilizam a matéria orgânica como Substrato. Os cálculos devem
portanto ser efectuados com base nas relações cinéticas de Nitrificação por forma a garantir que os
microrganismos responsáveis por este processo permaneçam no sistema o tempo suficiente para que
a mesma ocorre completamente. Desta forma, garante-se também a remoção de matéria orgânica
conforme o objectivo.
Por sua vez, a Nitrificação envolve dois tipos de bactérias caracterizadas por diferentes reacções
oxidação-redução: “BOA” (Bactérias Oxidantes de Amónia) - transformação de Amónia, NH4-N, em
Nitritos, NO2-N, e “BON” (Bactérias Oxidantes de Nitritos) - outra de transformação deste em Nitratos,
NO3-N. Para efeitos de dimensionamento, a cinética de oxidação de Amónia em Nitritos é
normalmente a única considerada a temperaturas de operação abaixo de 25ºC por ser mais limitativa
do que a relativa à oxidação de Nitritos em condições de operação abaixo de 28ºC e concentrações
de oxigénio dissolvido superiores a 0,50 mg/L. Noutro tipo de condições, que não a abordada, a baixa
concentração de Oxigénio Dissolvido obrigaria a considerar o processo de Nitrificação como resultado
de duas fases distintas com implicações na quantidade de oxigénio necessária e na concentração de
Azoto Total efluente.
A taxa de crescimento específica de bactérias consumidoras de Amónia vem:
𝜇ž(Ÿ = 𝜇1+G,ž(Ÿ

𝑆
𝑆

“¡

“¡

+𝐾

“¡

𝑆D
− 𝑏ž(Ÿ
𝑆D + 𝐾D,ž(Ÿ

(27)

Os valores de SNH4 e de SO correspondem às concentrações estipuladas de NH4-N do efluente e de
Oxigénio dissolvido no Licor Misto, respectivamente. O valor de Amónia Total efluente deve ser um
valor baixo, inferior a 1 g/m3.
Para a taxa específica de crescimento das BOA , o valor da Idade de Lamas Teórico será:
𝑆𝑅𝑇*/D =

1
𝜇ž(Ÿ

(28)

Por uma questão de segurança o valor da Idade de Lamas a adoptar será:
𝑆𝑅𝑇+/3 = (𝐹𝑆)
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1
𝜇ž(Ÿ

(29)

em que FS – Factor de Segurança (TKN afluente de pico/ TKN afluente médio) e que se considera
normalmente 1,5 a 2 (Tchobanoglous et al.,2014). O seguinte gráfico ilustra, em função da
temperatura, o intervalo de valores do parâmetro Idade de Lamas para que se atinja uma Nitrificação
completa, isto é, uma completa oxidação do Azoto presente no sistema sob a forma de Amónia:

Figura 17 - Idade de Lamas para Nitrificação em Função da Temperatura de Projecto
(adaptado de Hai, Yamamoto e Lee, 2014)

Especialmente em sistemas MBR, onde a concentração de biomassa é elevada, se a quantidade de
biomassa for relativamente baixa, o dimensionamento pode resultar em tanques de pequenas
dimensões com reduzidos tempos de retenção hidráulica que implicam a incapacidade do sistema
processar cargas afluentes concentradas. Por esta razão, deve-se determinar a quantidade total de
biomassa, como produto entre a Idade de Lamas necessária para cumprir os objectivos e a Produção
de lamas, antes do cálculo dos Volumes dos tanques.
Produção de biomassa
A quantidade de Amónia oxidada, Nox, é necessária para o calculo de PX,bio,SSV. Todavia, o valor de
PX,bio,SSV também é necessário para o cálculo de Nox que tem em conta o Azoto Total afluente, a
Amónia Total efluente, e a Amónia que é absorvida na Produção de biomassa do sistema e que
corresponde a 0.12 g Amónia/ g biomassa (Tchobanoglous et al.,2014):
𝑁DG = 𝑆K¢

7

−𝑆

“¡ /

− 0,12𝑃G,@HD,JJx

onde,
3

𝑁DG – Amónia oxidada (g/m )
3

STKN,0- valor afluente de Azoto Total (g/m )
3

SNH4,e- valor estipulado de Amónia efluente (g/m )
0,12- fracção de Amónia usada no crescimento celular (g Amónia/ g biomassa)
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Usualmente a caracterização do afluente apenas tem em conta apenas o Azoto total – TKN e não
específica a fracção correspondente de Amónia-NH4-N. Posto isto, como primeira iteração assume-se
Nox como 80% do Azoto Total afluente - TKN0. Depois de calculada a Produção de biomassa com
base neste pressuposto, deve-se substituir o valor da mesma no cálculo de Nox. Este processo
iterativo deve ser repetido até a diferença entre valores ser mínima.
Massa de SSV e SST
A concentração de Projecto de biomassa no Tanque de Membranas é recomendada pelo fabricante
do equipamento. Na escolha deste parâmetro deve se ter em conta não só os volumes dos tanques
de Arejamento associados mas também as maiores taxas de colmatação das membranas e maiores
gastos energéticos inerentes a valores superiores. Existe a tendência dos sistemas com membranas
do tipo Folha Plana operarem com valores da concentração SSLM ligeiramente superiores aos
utilizados em sistemas de Fibra Oca (Krzeminski et al., 2012). Através da bibliografia consultada, para
sistemas MBR como os abordados, a concentração média de projecto de biomassa nos tanques de
tratamento está entre 8 e 12 g/L. Através desta definição e das equações de Produção de biomassa,
é possível calcular a Produção diária de SSV e SST do Sistema.
Massa de SSV = 𝑋JJx 𝑉 = 𝑃s,JJx 𝑆𝑅𝑇

(31)

Massa de SST = 𝑋JJK 𝑉 = 𝑃s,JJK 𝑆𝑅𝑇

(32)

Na figura 18, o gráfico representa uma estimativa da produção de sólidos em função da idade de
lamas e para diferentes relações entre as concentrações de SST e CBO afluentes.

Figura 18 - Produção de Lamas em função da Idade de Lamas (adaptado de Faisal, 2014)
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A Produção de Sólidos pode ser determinada de forma aproximada através de valores empíricos do
rácio entre Substrato utilizado e produção de sólidos com base em factores como a Idade de Lamas,
a temperatura e a precedência ou não de Decantação Primária. No entanto, deve ser utilizado de
forma mais precisa o valor de Produção de Sólidos de acordo com o cálculo atrás apresentado para
efeitos de dimensionamento com base no crescimento da biomassa heterotrófica, na Produção de
Detritos Celulares da Respiração Endógena, na biomassa das bactérias nitrificantes, nos SSV nãobiodegradáveis e nos Sólidos Inorgânicos.
Volume dos tanques de Arejamento
O cálculo que se apresenta diz respeito ao volume total necessário para um correcto funcionamento
do sistema. No entanto, conforme a capacidade de processo de cada sistema podem ser necessárias
várias unidades de arejamento.
Os Tempos de Retenção Hidráulica também devem ser tidos em conta no dimensionamento dos
tanques, garantindo assim o tempo suficiente de contacto entre a biomassa e os poluentes para que
o tratamento ocorra conforme projectado e por forma a evitar a produção de Substâncias Poliméricas
Extra-Celulares associadas ao fenómeno de colmatação das membranas (Hai, Yamamoto and Lee,
2014). Para a maior parte dos resíduos domésticos, são referidos Tempos de Retenção Hidráulica
entre 4 e 20 horas em sistemas MBR que permitem uma total oxidação da matéria orgânica e
Nitrificação (Schwartz T., et al). Por outro lado, os efluentes industriais caracterizados por poluentes
mais resilientes, requerem normalmente maiores tempos de retenção hidráulica.
Uma vez que a geometria dos tanques afecta a eficiência de arejamento, devem ser consideradas
alturas mínimas do nível de água de 4,5 a 7,5 m e um bordo livre de 0,3 a 0,6 m acima deste
(Tchobanoglous et al.,2014)

Sistema Compacto
Através da Massa de SST calculada e da concentração de SSLM estipulada no Tanque de
Membranas pode ser calculado o volume correspondente:
𝑉JJK =

(33)

𝑃s,KJJ 𝑆𝑅𝑇
𝑋KJJ

Uma vez que para esta tecnologia se considera que a unidade de membranas está submersa
directamente no tanque de arejamento, se ao volume calculado for somado o volume necessário para
a unidade de membranas, cujo dimensionamento se demonstra na secção relativa à unidade de
membranas, obtém-se o volume total do Tanque Aeróbio que opera simultaneamente como reactor
biológico e Tanque de Membranas:
𝑉+3/5+1/,*D = 𝑉JJK + 𝑉1/1,1H,
onde,
3

𝑉JJK - Volume ocupado pelos SST do tanque de arejamento (m )
3

𝑉1/1,1H, - Volume ocupado pela unidade de membranas (m )
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(34)

Figura 19 - tanque de arejamento da ETAR da Adega
Gran Cruz

Figura 20 - tanque de arejamento da ETAR de Vila
Nova de Ceira

Sistema Ludzak-Ettinger Modificado
Em relação a este sistema, a unidade de membranas está separada num tanque isolado a jusante do
tanque de pré arejamento. Estipulando a concentração de biomassa nos tanques de membranas e de
arejamento, é possível determinar a concentração de biomassa em cada tanque, as taxas de
recirculação entre tanques e os volumes necessários ao correcto funcionamento do sistema (Brepols
et al. 2005). Sabendo que a zona aeróbica, Vaer, corresponde à soma dos tanques de membranas,
Vtanque mem, e de pré-arejamento, Vpre:
(35)

𝑋KJJ,+/3 𝑉+/3 = 𝑋23/ 𝑉23/ + 𝑋*+,-./ 1/1 𝑉1/1,1H, = 𝑃s,KJJ 𝑆𝑅𝑇
𝑉23/ =

(36)

𝑃s,KJJ 𝑆𝑅𝑇 − 𝑋*+,-./ 1/1 𝑉1/1,1H,
𝑋23/

onde,
𝑋KJJ,+/3 - concentração de SST na Zona Aeróbia: Tanque de Pré-Arejamento e Tanque de
3

Membranas (g/m )
3

𝑉+/3 - Volume da Zona Aeróbia: Tanque de Pré-Arejamento e Tanque de Membranas (m )
O Tempo de Retenção Hidráulica do Tanque de Pré-Arejamento deve ser de 2 a 4 horas. No Tanque
de Membranas, os valores do tempo de retenção Hidráulica são em média menores que 1 hora para
sistemas com membranas do tipo Fibra Oca e menores que 2 horas para sistemas com membranas
do tipo Folha Plana (Yoon, S.-H., 2015).

Recirculação de Lamas-RAS

Sistema Compacto
No caso da tecnologia compacta, a unidade de membranas está integrada no tanque de arejamento e
por isso, não existe necessidade de recirculação de microrganismos, dando lugar apenas e como
visto, à purga de lamas em coerência com o tratamento em causa.
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Sistema Ludzak-Ettinger Modificada
Num sistema de dimensão superior à verificada em sistemas compactos, a recirculação é efectuada a
partir do Tanque de Membranas. No caso de Configuração em Cascata, a Taxa de recirculação de
Lamas - RAS, em relação ao caudal afluente ao sistema, pode ser calculada através do balanço de
massa, centrada no Tanque de Pré-Arejamento:
𝑋+,DG 𝑄 + 𝐼𝑅(𝑄 ) + 𝑋1/1 𝑅𝐴𝑆 𝑄 = 𝑄 𝐼𝑅 𝑋23/ + (𝑅𝐴𝑆 𝑄 − 𝐼𝑅 𝑄 + 𝑄 + 𝐼𝑅 𝑄 )𝑋23/

𝑅𝐴𝑆 =

(

1
+ 1)
𝐼𝑅

𝑋*+,-./ 1/1
1
− ( + 1)
𝐼𝑅
𝐼𝑅
𝑋23/ (
)
𝐼𝑅 + 1

=

(37)

(38)

1
𝑋*+,-./ 1/1
−1
𝑋23/

onde,
3

Xtanque mem- concentração de biomassa no Tanque de Membranas (g/m )
3

Xpre- concentração de biomassa no Tanque de Pré-Arejamento (g/m )
Sabendo o valor da concentração recomendada de SSLM nos tanques de membranas, deve-se
estipular um valor ligeiramente inferior no Tanque de Pré-Arejamento que permita um correcto
tratamento biológico e assegure que o parâmetro da taxa de recirculação de Lamas toma valores
aceitáveis do ponto de vista da sustentabilidade. Em sistemas MBR é usual utilizarem-se rácios de
recirculação entre 4,0 e 6,0 (Tchobanoglous et al.,2014).

Figura 21 - A ETAR Viseu Sul apresenta 3 linhas de tanques Biológicos
Cobertos: Anóxicos, Facultativos e Aeróbios

Alcalinidade
Para além dos requisitos a nível de nutrientes, a alcalinidade é um factor essencial no processo de
Nitrificação para que o pH se mantenha no intervalo neutro ideal entre 6,8 e 7,4 a que corresponde
uma concentração de CaCO3 entre 70 a 80 mg/L. Deve ser efectuado um balanço de Massa para
determinar a Alcalinidade, sob a forma de CaCO3 a acrescentar. Tendo em conta o crescimento
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celular, são necessários 7,14 g CaCO3 por grama de NH4-N oxidado, Nox, e produzidos 3,6 g CaCO3
por grama de Nitrato removido, caso exista Desnitrificação :
𝐶𝑎𝐶𝑂ª 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 = 70 − 𝐶𝑎𝐶𝑂ª 𝑎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 + 7,14×𝑁DG − 3,6× 𝑁DG − 𝑁/

𝑚𝑔 𝐶𝑎𝐶𝑂ª
𝐿

(39)

Desnitrificação
Esta secção diz respeito apenas ao sistema Ludzak-Ettinger Modificado uma vez que apenas para
esta configuração se considera como objectivo a Desnitrificação.
Esta configuração corresponde a um tipo de configuração Pré-Anóxica, que se caracteriza pela
utilização de um Tanque Anóxico, onde ocorre a Desnitrificação, a montante do Tanque Aeróbio. O
efluente nitrificado do Tanque Aeróbio é reciclado de volta para o Tanque Anóxico onde ocorre a
Desnitrificação. Este processo utiliza a matéria orgânica afluente como dador de electrões para a
reacção oxidação-redução de nitratos reciclados.
Neste processo, para levar a cabo a Desnitrificação é utilizada uma porção adicional de biomassa sob
condições Anóxicas. Esta é proporcional à quantidade total de óxido nítrico removido e que pode ser
calculado com base em balanços de massa da remoção de Azoto. Outras condições que devem ser
tidas em conta na determinação da taxa de remoção de Azoto são : a temperatura; a concentração de
Nitratos afluentes à Zona Anóxica, a quantidade de Oxigénio na Zona Anóxica; as Taxas de
recirculação e a Eficiência do processo seleccionado (Henze et al. 2001).
A Idade de Lamas utilizada no dimensionamento de sistemas com Desnitrificação equivale a garantir
que nos mesmos é garantida uma completa Nitrificação. Posteriormente, e depois de calculadas as
dimensões dos Volumes Anóxicos para Desnitrificação, a Idade de Lamas Total pode ser calculada
somando à inicial para Nitrificação e remoção de CQO a correspondente aos Volumes Anóxicos. O
valor deste parâmetro é aproximadamente (Tchobanoglous et al.,2014):
𝑆𝑅𝑇*D*+p ≈

(40)

𝑉+,DG + 𝑉23/ + 𝑉1/1
𝑆𝑅𝑇+/3
𝑉+/3

Em sistemas MBR com configuração Ludzak-Ettinger Modificada os valores totais dos Tempos de
Retenção Hidráulica relativamente às Zonas Aeróbias, encontram-se entre 5 a 8 horas (Yoon, S.-H. ,
2015).
Recirculação Interna
O cálculo da Taxa de recirculação interna, IR, é efectuado por forma a garantir uma concentração
desejada de nitratos na Zona Anóxica e consequentemente no efluente. Considerando para efeitos de
dimensionamento que todo o TKN afluente ao sistema é biodegradável, que o Azoto Orgânico solúvel
é desprezado e que todos os Nitratos produzidos saem do sistema no efluente, em configurações do
tipo Cascata:
𝑄 𝑁DG = 𝑆

(´ /

𝑄 + 𝐼𝑅𝑄 = 𝑆
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(´ /

·𝑄+𝑆

(´ /

· 𝐼𝑅 · 𝑄

(41)

onde,
Nox- nitratos produzidos na zona de Nitrificação
SNO3,e - efluente estipulado de NO3-N
SNO3,e ·Q - nitratos efluentes do sistema
SNO3,e ·IR·Q - nitratos reciclado
Logo, vem que:
𝐼𝑅 =

𝑁DG
−1
𝑆 (´

(42)

/

Ou, segundo a eficiência de remoção (Yoon, S.-H.,2015):
𝐼𝑅 =

%𝑟𝑒𝑚𝑜çã𝑜
𝑄
1 − %𝑟𝑒𝑚𝑜çã𝑜

(43)

Para um valor efluente standard de 10 mg de Azoto Total/L, deve ser usada para dimensionamento
uma concentração de NO3-N no efluente, SNO3,e, de 5 a 7 mg/L. A recirculação interna assume
normalmente valores entre 1 e 4 para Sistemas Convencionais com decantadores secundários
embora possa ser superior noutro tipo de sistemas (Tchobanoglous et al.,2014).
concentração de Microrganismos na Zona Anóxica
Desprezando a acumulação de sólidos devido à Produção e a concentração de biomassa do afluente
ao sistema, os balanços de Massa da biomassa dos tanques Anóxico e de Pré-Arejamento vêm:
𝑄 𝑋7 + 𝑄 𝐼𝑅 𝑋23/ = 𝑄(1 + 𝐼𝑅)(𝑋+,DG )

(44)

donde resulta,
𝑋+,DG = 𝑋23/

𝐼𝑅
𝐼𝑅 + 1

(45)

onde,
3

Xpre - concentração de biomassa no Tanque de Pré-Arejamento (g/m )
3

Xanox - concentração de biomassa no Tanque Anóxico (g/m )
O gráfico ilustrado pela Figura 22 representa a relação não linear entre as concentrações de
biomassa nos Tanque Anóxico e Aeróbios e a quantidade de Nitratos e Matéria Orgânica removida. A
partir de determinada relação da concentração de biomassa Anóxica em relação à biomassa Aeróbia,
o aumento da taxa de Desnitrificação é menos acentuado.
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Figura 22 – Relação entre as Concentrações de biomassa vs Relação entre as Taxas de
Desnitrificação e Remoção de CBO (adaptado de Hai, Yamamoto and Lee, 2014)

Logo, quando a relação entre as Concentrações atinge um determinado valor, deixa de ser eficiente o
aumento da biomassa Anóxica para aumentar a taxa de Desnitrificação. Neste caso, para garantir um
aumento desta taxa, pode se optar pela utilização de uma fonte externa de carbono, como o Metanol,
ou pelo aumento do Tempo de Retenção Hidráulica na Zona Anóxica através do aumento do Volume
correspondente (Hai, Yamamoto and Lee, 2014).
Em configurações de Desnitrificação Pré-Anóxicas, onde os tanques Aeróbios são precedidos por
uma ou mais Zonas Anóxicas, embora existam abordagens empíricas, estas não têm em conta a
fracção facilmente biodegradável de CQO afluente com grande influência no Dimensionamento da
capacidade de Desnitrificação de determinado sistema. Desta forma, opta-se pela abordagem que se
apresenta.
Fracção activa da biomassa na Zona Anóxica
Neste cálculo apenas se considera a parcela de biomassa relativa aos microrganismos heterotróficos
onde se inserem os responsáveis pela Desnitrificação (𝑃s· =

•–¸ J‘ IJ
—˜@¸ JŠK

). A Fracção Activa da

biomassa Desnitrificante vem:
𝐹+ =

𝑃s·

(46)

𝑃s,KJJ

Em termos de concentração:
𝑋+,DG,+N*HO+ = 𝐹+ · 𝑋 +,DG

(47)

Carga Mássica em relação à concentração de biomassa Activa, F/Mb
A Carga Mássica em relação à biomassa activa da Zona Anóxica, 𝑋+,DG,+N*HO+ , e à concentração de
CBO afluente, S0, vem:
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𝐹 𝑀@ =

𝑄𝑆D

(48)

𝑋+,DG,+N*HO+ 𝑉+,DG

Assume-se como primeira estimativa:
(49)

𝑉+,DG = 0,20 𝑉+/3 = 0,20 𝑉23/ + 𝑉1/1

Este parâmetro de Carga Mássica toma normalmente valores entre 0,5 e 1 g CQO / g SSLM·dia
(Yoon, S.-H., 2015).
Taxa Especifica de Desnitrificação – SDNR (“Specific DeNitrification Rate”)
Os valores deste parâmetro são utilizados para caracterizar as taxas de Desnitrificação em diferentes
sistemas anóxicos, permitindo também analisar o consumo de diferentes fontes de carbono externas.
Em tanques pré-anóxicos, estes valores variam, segundo vários autores, entre 0,04 e 0,42 g NO3-N/
g SSVLM·d (Metcalf &Eddy, 2014).
A Taxa Especifica de Desnitrificação, SNDR, pode ser calculada em função da Carga Mássica
relativa à Fracção Activa da biomassa:
Para F/Mb>0,50,
(50)

𝑆𝐷𝑁𝑅@ = 𝑏7 + 𝑏— 𝑙𝑛 𝐹/𝑀@

Os valores dos coeficientes b0 e b1 estão registados em função da percentagem de rbCQO em
relação ao CQO Total afluente:
Quadro 7 - Coeficientes do Cálculo de SDNRb em função de rbCQO (adaptado de Tchobanoglous et al.,2014)

CQO Facilmente

Coeficientes

Biodegradável – rbCQO

b0

b1

10

0.186

0.078

20

0.213

0.118

30

0.235

0.141

40

0.242

0.152

50

0.270

0.162

(% do CQO Total)

Para F/Mb≤0,50
(51)

𝑆𝐷𝑁𝑅@ = 0,24 𝐹/𝑀@

Devem ainda, ser efectuadas as correcções apropriadas e cumulativas dos valores calculados em
relação à Temperatura, através do coeficiente de correcção de temperatura, e à recirculação interna
caso esta tenha um valor superior à unidade. Em relação à recirculação interna,
Caso o valor da IR seja igual a 2, o valor de SNDR corrigido, SDNRadj, vem:
𝑆𝐷𝑁𝑅+q5 = 𝑆𝐷𝑁𝑅@ − 0,0166 𝑙𝑛
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𝐹
− 0,078
𝑀@

(52)

Caso o valor da IR esteja entre entre 3 e 4, o valor de SNDR corrigido vem:
𝑆𝐷𝑁𝑅+q5 = 𝑆𝐷𝑁𝑅@ − 0,029 𝑙𝑛

𝐹
− 0,012
𝑀@

(53)

Volume da Zona Anóxica
Para verificar se a Zona Anóxica tem potencial de remoção de todos os Nitratos que a esta afluem
deve ser tido em conta o volume admitido para a Zona Anóxica, a concentração de SSV do Licor
Misto e a Taxa Especifica de Desnitrificação devidamente corrigida:
𝑁𝑂3 = 𝑉+,DG 𝑆𝐷𝑁𝑅+q5 𝑋+,DG,+N*HO+

(54)

Caso o potencial NOr seja superior à quantidade de NO3-N produzida na zona aeróbica e reciclada
através de recirculação interna para remoção na Zona Anóxica, o volume atrás admitido como
primeira estimativa para a Zona Anóxica pode ser adoptado. No caso desta diferença ser superior a
20% de capacidade supérflua o volume adoptado inicialmente pode ser diminuído. Se por outro lado
o potencial for inferior, deve proceder-se a novas iterações até que tal condição se verifique. O
Tempo de Retenção Hidráulica do Tanque Anóxico para sistemas MBR deve ser de 1 a 2 horas
(Yoon, S.-H., 2015).
Alcalinidade Produzida
As bactérias desnitrificantes tem mais tolerância ao pH do que as nitrificantes, e este não é
normalmente um ponto limitador da Desnitrificação. Para efeitos de dimensionamento devem ser tida
em conta a produção de 3,6 g CaCO3/L por g Nitratos Reduzidos /L neste processo.
Remoção de Fósforo
A remoção de fósforo pode ser conseguida sem dimensionamento adicional por filtração após
precipitação química através da adição de químicos como sais de alumínio, sais de ferro e cálcio. A
adição de sais tem efeitos positivos no fluxo operacional devido ao aumento dos flocos que reduz a
tendência de colmatação.

Figura 23 - ETAR Viseu Sul: Zona de Introdução de Cloreto de Ferro (esq.) e Tanque de Armazenamento do
Reagente (dir.)
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5.3.2. Unidade de Membranas
O dimensionamento da componente de separação líquido-sólido é efectuado com base nas mesmas
equações para ambas tecnologias de membranas mas tem como elemento diferenciador os valores
utilizados para cada uma delas.

Figura 24 - Unidades de Membranas: ETAR Viseu Sul (à esq.) e ETAR Vila Nova de Ceira (à dir.)

Área de Membranas
A área de membranas deve ser calculada através da seguinte fórmula:
𝐴1 =

𝑄
𝐽

(55)

onde,
2

Am - área de membranas (m )
3

Q - caudal afluente (m /hora)
2

J - fluxo (L/m ·hora)
Quanto maior o valor do Fluxo adoptado para operação, menor a área de membranas necessária. No
entanto, a adopção de fluxos elevados insustentáveis ou falta de senso na determinação das
condições de fluxo de pico, implica uma maior instabilidade do sistema que se traduz em maior
colmatação das membranas, maiores gastos energéticos e menor tempo de vida útil do equipamento.
O valor adoptado para o Fluxo de projecto varia conforme a Tecnologia de Membranas utilizada e é
escolhido através de indicações empíricas do fabricante para o seu tipo de equipamento e tecnologia
normalmente através de estimativas conservadoras (Judd, 2010; Verrecht et al. 2010b). Vários
autores referem um valor médio entre 14 e 25 L/m2·h deste parâmetro em sistemas municipais e para
concentrações de SSLM inferiores a 15 g/L (Membrane BioReactors WEF Manual of Practice No. 36,
2012 e Judd , 2010).
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De acordo com o modo de operação da filtração e os respectivos ciclos de extração e relaxamento
ditados pelos fabricantes, o Fluxo Instantâneo deve ser calculado por forma a garantir o Fluxo de
Projecto. Por exemplo, caso o modo de operação sejam ciclos de extracção de permeado durante 10
minutos e relaxamento durante 1 minuto, o Fluxo Instantâneo deve ser 110% do Fluxo de Projecto.
(Membrane BioReactors WEF Manual of Practice No. 36, 2012). Os sistemas com membranas Fibra
Oca adoptam geralmente valores de fluxo superiores aos operados nas mesmas condições mas com
membranas de Folha Plana (Krzeminski et al., 2012).

Figura 25 - Tubos de Recolha de Permeado da ETAR Viseu Sul

Calculada a área total de membrana necessária podem-se então determinar quantas unidades
individuais, conforme o tipo de membranas e fabricante, são necessárias para perfazer a área total
necessária. É particularmente importante o recurso a tanques de equalização pois permitem que o
sistema não seja dimensionado para a situação mais desfavorável de pico afluente. Neste cenário a
área de membranas e o sistema de arejamento estariam sobredimensionados para a maior parte da
operação do sistema resultando em custos desnecessários de operação e investimento.
Volume de Membranas
O volume do tanque de filtração é determinado pela área de membranas necessária, a densidade de
disposição dos módulos de membranas e a profundidade de imersão requerida (Hai, Yamamoto e
Lee, 2014). Na prática, e determinado o equipamento de membranas a utilizar, sabendo a área total
de membrana a utilizar pode-se calcular o número de unidades individuais necessárias,
caracterizadas por uma determinada área superficial, para perfazer a área total de projecto. Depois,
sabendo o volume correspondente ocupado individualmente de acordo com as características e o
número necessário de unidades individuais de membranas pode-se calcular o volume total ocupado
pelas mesmas e ajustar o dimensionamento face ao valor obtido de forma aproximada pela forma
acima descrita.
De forma aproximada, para calcular o volume total necessário para a acomodar as membranas deve
ser tida em conta a relação entre a área superficial específica de membrana por volume unitário de
membrana – 𝜙 conforme equipamento adoptado, a que deve ser somado o volume adicional que
contempla o equipamento necessário para manusear fluxos afluentes, efluentes, de equipamento de
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arejamento e deve facilitar a circulação de biomassa em redor dos módulos – 𝜔 (Hai, Yamamoto e
Lee, 2014):
𝑉1/1,1H, =

𝐴1/1
+ 𝜔 · 𝐴1/1
𝜙

(56)

onde,
3

Vmem,min- volume mínimo ocupado pela unidade de membranas (m )
2

3

𝜙 - área superficial específica de membrana por volume unitário de unidade de membrana (m /m )
3

2

𝜔 - volume adicional de membranas (m /m )
Destes, 𝜙 toma valores aproximados de 150 m2/m3 em membranas Folha Plana (Kubota) a 300
m2/m3 em membranas Fibra Oca ( Zenon) e 𝜔 pode variar entre 0,015 e 0,05 m3 por m2 de área de
membranas com as membranas do tipo Fibra Oca mais perto do limite inferior (Tchobanoglous et
al.,2014). No caso do Sistema Compacto, considera-se que o volume adicional 𝜔 já está incluído no
volume aeróbio do tanque de arejamento e portanto neste caso assume um valor nulo. No sistema
Ludzak-Ettinger Modificado, 𝑉1/1,1H, corresponde ao valor do Tanque de Membranas.

5.3.3. Arejamento
Necessidade de Oxigénio
A necessidade de oxigénio do sistema pode ser calculada com base em equações empíricas
conhecidas que têm em conta a Remoção de matéria orgânica, a Respiração Endógena, a
Nitrificação e a Desnitrificação (Hai, Yamamoto e Lee, 2014). Estes processos têm pesos diferentes
neste Balanço:
Remoção de Matéria Orgânica e Respiração Endógena
O CQO mede o Oxigénio necessário para oxidar toda a matéria orgânica presente, 𝐶" 𝐻$ 𝑁𝑂' :
𝐶" 𝐻$ 𝑁𝑂' + 5𝑂' → 5𝐶𝑂' + 𝑁𝐻ª + 2𝐻' 𝑂

(57)

No entanto, uma fracção da matéria orgânica é removida do sistema por absorção como fonte de
carbono para o crescimento celular proporcionalmente à Produção de Sólidos do sistema. Uma vez
que esta quantidade não requer oxigénio para ser removida, é necessário ajustar o CQO utilizado no
balanço de oxigénio. De acordo com a estequiometria da oxidação da matéria orgânica, por cada
mole celular oxidada são utilizados 5 moles de Oxigénio.
𝐶𝑄𝑂Nép.p+ =

∆ 𝑂'
5 32𝑔/𝑚𝑜𝑙𝑒
=
= 1.42𝑔 𝑂' /𝑔 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 = 1.42𝑔 𝐶𝑂𝐷/𝑔 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎
∆ 𝐶" 𝐻$ 𝑁𝑂'
113𝑔/𝑚𝑜𝑙𝑒

(58)

Ou seja, por cada g de célula absorvida na Produção de biomassa heterotrófica, 𝑃s,@HD , são poupados
1,42 g de Oxigénio neste processo.
Nitrificação
As bactérias nitrificantes utilizam oxigénio como agente oxidante de NH4-N. Considerando a reacção
total de oxidação de NH4-N para NO2-N e deste para NO3-N:
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𝑁𝐻Â˜ + 2𝑂' → 𝑁𝑂ªI + 2𝐻 ˜ + 𝐻' 𝑂

(59)

Tal como no processo de oxidação uma fracção deste substrato é incorporada na Produção de
biomassa associada ao tratamento biológico. No entanto, a definição considerada do valor de Amónia
a oxidar , Nox, já exclui esta fracção. Como tal, considera-se para efeitos de dimensionamento o
consumo de 4.57 gramas de O2 por grama de Amónia oxidada.
Desnitrificação
O processo de Desnitrificação compreende a utilização de matéria orgânica como Substrato e a
redução de NO3-N, formado no processo de Nitrificação. Este processo é efectuado em condições
Anóxicas não existindo portanto consumo de oxigénio durante o mesmo. Considerando a utilização
de matéria orgânica presente na água residual afluente:
𝐶—7 𝐻—Ã 𝑂ª 𝑁 + 10𝑁𝑂ªI → 5𝑁' + 10𝐶𝑂' + 3𝐻' 𝑂 + 𝑁𝐻ª + 10𝑂𝐻 I

(60)

onde o termo C10H19O3N representa a matéria orgânica biodegradável presente na água residual. Em
equações de oxidação-redução e em relação à transferência de um electrão:
Oxigénio: 0.25𝑂' + 𝐻 ˜ + 𝑒 I → 0.5𝐻' 𝑂
˜

I

Nitrato ∶ 0.20𝑁𝑂ª + 1.2𝐻 + 𝑒 → 0.1𝑁' + 0.6𝐻' 𝑂

(61)
(62)

Pode-se observar que 0.25 moles de Oxigénio equivalem a 0.20 moles de Nitrato:
0.25 × 32𝑔 𝑂' 𝑚𝑜𝑙𝑒
= 2.86 𝑔 𝑂' 𝑔 𝑁𝑂ª 𝑁
0.20×14𝑔 𝑁 𝑚𝑜𝑙𝑒

(63)

Desta forma, por cada g de NO3-N utilizado na Desnitrificação e simultânea Remoção de matéria
orgânica, poupa-se a utilização de 2.86 g de O2. Pelas razões energéticas demonstradas, é comum a
utilização de uma Zona Anóxica a montante de uma zona de Nitrificação mesmo em sistemas que
não tenham como objectivo a Desnitrificação (Tchobanoglous et al.,2014).
Balanço Total de Oxigénio
A Necessidade de Oxigénio corresponde ao balanço entre o CQO removido, o CQO consumido no
crescimento celular , o oxigénio consumido na Nitrificação e o CQO consumido na Desnitrificação.

Sistema Compacto:
𝑅D = 𝑄 𝑆D − 𝑆 − 1.42𝑃s,@HD + 4.57𝑄 𝑁DG

(64)

Sistema Ludzak-Ettinger Modificado:
𝑅D = 𝑄 𝑆D − 𝑆 − 1.42𝑃s,@HD + 4.57𝑄 𝑁DG − 2.86𝑄 𝑁DG − 𝑁/

(65)

onde,
𝑅D – necessidade de oxigénio (kg O2/hora)
O valor de Nox considerado deve ser o valor prático calculado tendo como base o volume admitido
para a Zona Anóxica, a concentração de SSV do Licor Misto e a Taxa Especifica de Desnitrificação
devidamente corrigida.
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Sistema de Arejamento
O Sistema de Arejamento deve ser dimensionado por forma a: fornecer a taxa necessária de oxigénio
para os processos biológicos; garantir uma concentração mínima de oxigénio dissolvido; e permitir o
devido arejamento da unidade de membranas.
Arejamento das membranas – “Scouring”
O arejamento dedicado às membranas é projetado específicamente tendo em conta o parâmetro
Necessidade Específica de Arejamento, que por sua vez pode ser referente à Área de Membranas 3

2

NEAm (Nm /m /h) ou ao volume de permeado - NEAp (sem unidade), e são recomendados pelo
fabricante para cada modelo especifico. Tendo em conta este parâmetro e a Área de Membranas
pode ser calculado o caudal de Ar para “scouring” ou limpeza das membranas:
𝑄+3,1/1@3+,+6 = NEAÐ · 𝐴1 = NEAÑ · 𝐴1 · 𝐽

(66)

A NEA varia conforme o tipo de membranas, a configuração do sistema e condições de operação e
tende a ser mais baixa em membranas de Fibra Oca devido à maior densidade destas unidades e
aos maiores fluxos com que normalmente opera e não é possível determinar uma relação
generalizada sendo cada dimensionamento um caso específico. Existem também diferenças entre os
valores teóricos, obtidos em condições controladas, e os valores práticos observados durante a
operação propriamente dita de sistemas MBR. Os valores médios das várias tecnologias de sistemas
3

2

MBR para a NEAm estão entre 0,18 e 0,72 (Nm /m /h) e de NEAp entre 7 e 24. Os valores mais
reduzidos correspondem a operações associadas a arejamento intermitente em que o caudal de ar
para Scouring não é aplicado de forma continua. Para efeitos de dimensionamento devem ser
considerados os valores de Efectivos da Necessidade Específica de Arejamento considerando uma
operação contínua (Yoon, S.-H., 2015 e Tchobanoglous et al.,2014).

Figura 26 - NEAm em função do Fluxo para Membranas de Fibra Oca (Zenon) e
Membranas de Folha Plana (Kubota) (adaptado de Judd, 2010)
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Conforme ilustrado na Figura 26, da recolha de dados de vários sistemas em funcionamento foi
possível extrapolar as seguintes relações aproximadas que permitem o cálculo da NEAm a partir do
Fluxo:
Para membranas de Folha Plana (Kubota),
(67)

NEAÐ = 0.0044 · J + 0.708
Para membranas de Fibra Oca (Zenon),

(68)

NEAÐ = 0.0052 · J + 0.3257

Com base nestas aproximações, serão selecionados os valores a utilizar no dimensionamento do
Sistema de Arejamento do Capitulo de Modelação.
Taxa de Transferência de Oxigénio
À necessidade de oxigénio determinada para um determinado sistema com base nos vários
processos envolvidos deve corresponder a Taxa de Transferência de Oxigénio garantida por um
determinado caudal de ar, por sua vez fornecido pelo equipamento de arejamento dimensionado.
Para além da natural baixa solubilidade de oxigénio na água, o que dificulta a sua taxa de
transferência para o meio líquido, há que ter em conta os efeitos das características da água residual
neste processo. Assim, devido à complexidade de variáveis de cada sistema de tratamento, as
referências comerciais dos equipamentos de arejamento são dimensionadas em relação a condições
standard que variam entre indústrias e áreas geográficas. No entanto, para todos os efeitos serão
consideradas nesta dissertação as seguintes condições standard:
Ts - Temperatura standard = 20ºC (68ºF)
2

Pa -Pressão standard = 1.0 atm [101.325 kPa (14.7 lbf/in. )]
Sabendo que a Taxa de Transferência de Oxigénio in situ deve garantir as necessidades calculadas,
é necessário calcular a Taxa de Transferência de Oxigénio em condições Standard correspondentes
a partir da qual se definem as soluções comerciais a utilizar. Com base no balanço de massa da
transferência gás-líquido, em relação a uma água dita limpa, com valores estandardizados de
temperatura e pressão e consequente concentração de oxigénio dissolvido, devem ser aplicados
factores de correcção que reflitam a concentração de sólidos, a salinidade, a tensão de superfície, a
temperatura, a elevação, a profundidade do sistema de difusão, a concentração operacional de
oxigénio e os efeitos da intensidade de mistura e configuração do tanque:
𝑂𝑇𝑅; = 𝑆𝑂𝑇𝑅

⋇
𝜏𝛽Ω𝐶9'7
−𝐶
⋇
𝐶9'7

𝛼 𝐹

(69)

Ou
𝑆𝑂𝑇𝑅 =

⋇
𝐶9'7
⋇
𝜏𝛽Ω𝐶9'7
−𝐶

𝑂𝑇𝑅;
𝛼 𝐹
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(70)

onde,
𝑂𝑇𝑅; - taxa de transferência de oxigénio in situ(kg O2/hora)
𝑆𝑂𝑇𝑅 – taxa de transferência de oxigénio em condições standard (kg O2/hora)
⋇
⋇
𝜏- factor de correcção de temperatura = 𝐶6*
𝐶6'7
(-)
3

⋇
𝐶6*
- concentração de saturação de oxigénio dissolvido (g/m )
3

⋇
𝐶6'7
- concentração de saturação de oxigénio dissolvido a uma temperatura de 20ºC (g/m )

𝛽 - factor de saturação de oxigénio dissolvido em relação a água limpa (-)
⋇
𝐶9
- concentração de saturação de oxigénio dissolvido em condições estacionárias (mg/L)

Ω=

Õ·
ÕÖ

factor de correcção de pressão (-)

𝑃@ - pressão barométrica no local (kPa)
𝑃+ - pressão barométrica standard (kPa)
⋇
⋇
𝐶9'7
= 𝐶6'7
1 + 𝑑/

)×
ÕØ

- valor de oxigénio dissolvido de saturação ao nível do mar e a temperatura

de 20ºC (mg/L)
𝑑/ - factor de correcção de meia profundidade (-)
𝐷; - profundidade dos difusores no tanque (m)
C- concentração média de oxigénio dissolvido (mg/L)
𝛼 – taxa de transferência de oxigénio relativamente a uma água limpa (-)
F- factor de colmatação (-)

O factor de correcção de meia profundidade 𝑑/ toma valores entre 0,25 e 0,45.
O factor de correcção 𝛽 tem em conta as diferenças de taxa de transferência de oxigénio devido a
diferentes solubilidades do mesmo causadas pela presença de sais, partículas e algumas
substâncias. Este factor pode variar entre 0.8 e 1.0 e em sistemas municipais encontra-se geralmente
perto da unidade, entre 0,95 e 0,98 (Metcalf & Eddy, 2014 e Faisal, 2014).
O factor de correcção 𝛼 reflecte o aumento de viscosidade devido à elevada concentração de Sólidos
Suspensos do Licor Misto, SSLM.
Em relação a difusores de bolha grossa, considerados para efeitos de scouring das membranas no
capitulo seguinte (Coarse Bubble Racault et al. ,2010):
𝛼 = 1,2888 · 𝑒 I7,7Ù—Ù·•wJJ
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(71)

Em relação a difusores de bolha fina, mais eficientes do ponto de vista de suprimir as necessidades
de oxigénio do tratamento, os valores são mais dispersos. No Quadro 7 apresentam-se as
correlações entre alfa e SSLM, para difusores de bolha fina, obtidas por vários autores e expressas
pela seguinte equação:
𝛼 = 𝑎 · 𝑒 IÚ·•wJJ

(72)

Quadro 8 – Valores para cálculo de alfa em difusores de bolha fina (adaptado de Hai, Yamamoto e Lee, 2014)

Referência

a

ω

Muller et al. (1995)

1,507

0,045

Günder (2001)

1,000

0,083

Krampe and Krauth (2003)

1,000

0,088

Germain et al. (2007)

4,318

0,233

Krause (2005)

1,000

0,056

No caso de difusores de bolha fina, uma vez que os valores consultados são dispersos e que os
valores médios de 𝛼 variam entre 0,47 e 0,35 para concentrações de SSLM entre 8 e 12 g/L
respectivamente (Tchobanoglous et al.,2014), é possível extrapolar a seguinte relação aproximada,
cuja precisão deve ser considerada apenas para efeitos de sensibilidade e pré-dimensionamento e
válida apenas para valores de SSLM no intervalo acima indicado:
𝛼 = −0,03𝑀𝐿𝑆𝑆 + 0,71

(73)

Com base nesta relação foram calculados os valores de alfa utilizados no capítulo seguinte.
Uma vez que os difusores de bolha grossa apresentam menos tendência do que os de bolha fina
para colmatação devido às diferentes capacidades de abrasão, os factores de colmatação, F, são de
0,9 para bolha grossa e 0,7 para bolha fina (Yoon, S.-H., 2015).
Caudal de Arejamento
O caudal de ar, independentemente da sua finalidade, pode ser calculado da seguinte forma:
𝑄+3 =

𝑆𝑂𝑇𝑅
𝑆𝑂𝑇𝐸 60𝑚𝑖𝑛/ℎ 𝑘𝑔𝑂' /𝑚 ª 𝑎𝑟

(74)

onde,
3

𝑄+3 - caudal de ar (m /hora)
SOTE- eficiência standard da transferência de oxigénio (%)
A eficiência da transferência de oxigénio depende de muitos factores como o tipo, tamanho e forma
do difusor; a intensidade da mistura, o caudal de ar; a profundidade de submersão do difusor; a
geometria do tanque; e as características da água residual(Metcalf&Edy,2014). Esta eficiência é
medida pelo SOTE - eficiência de transferência de oxigénio standard. É menor para difusores de
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bolha grossa do que difusores de bolha fina e são considerados na modelação do capítulo os valores
médios em águas limpas de 10% para difusores de bolha grossa e 35% para difusores de bolha fina
(Tchobanoglous et al.,2014 e Hai, Yamamoto e Lee, 2014). Em relação à imersão em água limpa,
verifica-se um aumento de 2%/m profundidade e 6%/m profundidade respectivamente para difusores
não porosos e difusores de membrana perfurados.
Sistema Compacto
No caso da configuração Compacta, em que as membranas estão submersas no tanque de
arejamento, no dimensionamento da necessidade de oxigénio deve-se determinar a Taxa de
Transferência de Oxigénio in situ proveniente ao arejamento dedicado ao Scouring uma vez que parte
do mesmo contribui para suprimir parte das necessidades de oxigénio do tratamento biológico.
Como abordado, à NEA recomendada pelo fabricante corresponde um determinado caudal de ar uma
vez determinada a área de Membranas. Conhecendo a Eficiência de Transferência de Oxigénio em
Condições Standard – SOTE, é possível calcular a SOTR a partir do anterior caudal de ar fornecido
para Scouring. Por sua vez a OTRf ,ou seja, a transferência de oxigénio in situ garantida pelo
Scouring pode ser calculada a partir da SOTR e restantes parâmetros. O restante caudal de ar que
deve ser fornecido pelo equipamento adequando para suprimir as necessidades de oxigénio, pode
ser calculado fixando o valor in situ a fornecer como:
(75)

𝑂𝑇𝑅; = 𝑅( − 𝑅(6ND.3H,i
onde,

𝑅(6ND.3H,i - transferência de oxigénio garantida pelo arejamento para Scouring das membranas (kg
O2/hora)
Efectuando os cálculos no sentido inverso, tendo agora em conta a maior SOTE do sistema de bolha
fina, é possível calcular o caudal de ar a fornecer pelo sistema de difusores de bolha fina.

Sistema Ludazk-Ettinger Modificado
No caso da configuração Ludzak-Ettinger Modificada, em que as membranas se encontram num
tanque separado, é comum assumir que a remoção de matéria orgânica ocorre totalmente no Tanque
de Pré-Arejamento bem como a grande maioria do processo de Nitrificação. Considera-se por isso no
modelo abordado no Capitulo 6, que 95% das necessidades de oxigénio são provenientes do Tanque
de Pré-Arejamento e apenas 5% dizem respeito ao Tanque das Membranas. Por forma a aproveitar a
concentração elevada de oxigénio no Tanque de Membranas é comum considerar o oxigénio
reciclado do Tanque de Membranas para o Tanque de Pré-Arejamento proveniente da recirculação
interna:
(76)

𝑂𝑇𝑅; = 0,95𝑅D − 𝑅𝐴𝑆 · 𝑄 ∗ (𝐶()*+,-./ 1/1 − 𝐶()*+,-./ 23é +3/5 )
onde,
3

𝐶()*+,-./ 1/1 – concentração de oxigénio dissolvido no Tanque de Membranas (g/m )
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3

𝐶()*+,-./ 23é +3/5 - concentração de oxigénio dissolvido no Tanque de Pré-Arejamento (g/m )
Por outro lado, para o Tanque de Membranas as necessidades de Oxigénio consideram-se apenas
5% do valor total:
𝑂𝑇𝑅; = 0,05𝑅D

(77)

O caudal de ar a adoptar pode ser calculado a partir das taxas de transferência standard
correspondentes às transferências in situ necessárias. No Tanque de Membranas o equipamento
dimensionado para arejamento é totalmente dedicado ao Scouring e portanto a eficiência, SOTE, a
ser tida em conta é inferior à do tanque de Pré-Arejamento. Neste tanque, o valor adoptado para o
caudal corresponde ao maior entre os 5 % calculados para suprir as necessidades de oxigénio no
Tanque de Membranas e o recomendado pelo fabricante para o Scouring das membranas.

Figura 27 - Difusores no fundo do tanque de arejamento (à esq.) e tubagem de fornecimento de ar (à dir.)

Purga de Lamas - Qw

Sistema Compacto
Em tecnologias MBR compactas não existe recirculação de Lamas, e a remoção das mesmas faz-se
através do Tanque que constitui simultaneamente o tanque Arejamento e de membranas, pelo fundo
do mesmo utilizando a canalização de drenagem ou pela superfície do mesmo. Neste tipo de
sistemas é usual definir-se a purga de lamas como continua e, depois de atingidas as condições de
operação pseudo-estacionárias, regulada através da medição regular e manual da concentração
SSLM. Todavia, o caudal de lamas a remover com base na Idade de Lamas:
𝑄‰ =

𝑉+3/5+1/,*D
𝑆𝑅𝑇

onde,
3

𝑉+3/5+1/,*D – volume do tanque de arejamento (m )
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(78)

Sistema Ludzak-Ettinger Modificado
Em tecnologias MBR de dimensões significativas, é necessário ter em conta a recirculação de Lamas
e o balanço de massa de biomassa. Ao contrário da tecnologia MBR compacta, neste tipo de
tecnologias existe a possibilidade de purga de lamas do Tanque de Pré-Arejamento, fundo ou
superfície, ou da linha de recirculação de Lamas proveniente do Tanque de Membranas. A segunda
hipótese neste sistema é preferível do ponto de vista energético uma vez que a concentração de
lamas é maior e resulta num menor caudal:
𝑅𝐴𝑆
𝑉
+ 𝑉1/1@3+,+6
1
+
𝑅𝐴𝑆 23éI+3/5+1/,*D
𝑄‰ =
𝑆𝑅𝑇+/3ó@HND

(79)

onde,
3

𝑉23éI+3/5+1/,*D – volume do Tanque de Pré-Arejamento (m )
3

𝑉1/1@3+,+6 – volume do Tanque de Membranas (m )
Apesar da definição de caudais e frequências de remoção, para efeitos de pré-dimensionamento, o
mais comum em sistemas de grandes dimensões é a utilização de sistemas de medição automática
da concentração de SSLM para remoção automática de lamas, accionados sempre que se
ultrapassem os valores definidos de operação no dimensionamento.
A purga de lamas pela superfície do Tanque de Pré-Arejamento apresenta a vantagem da remoção
das espumas que constituem um potencial problema neste tipo de sistemas. No entanto, os sólidos
removidos devem ser tidos em conta no controlo da Idade de Lamas. Por outro lado, Quando o
controlo da purga de lamas é efectuado através da concentração SSLM esta deve ser medida
simultaneamente dos tanques de pré-arejamento e de membranas. Um desequilíbrio nas proporções
de concentrações dos tanques não indica necessidade de purga de lamas mas sim um problema nas
bombas de recirculação (Membrane BioReactors WEF Manual of Practice No. 36, 2012).
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CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 6 –

FOLHA DE CÁLCULO PARA
MEMBRANAS

6.1. Modelo Computacional
6.1.1. Algoritmo
A concepção de um sistema de tratamento implica a utilização das regras de dimensionamento
apresentadas no capitulo anterior. É necessário definir a ordem e sequência destes cálculos que são
interdependentes. Desta forma, foi criado um algoritmo que permite a definição automática dos
parâmetros de dimensionamento dos sistemas a modelar:
1.Definição dos dados de entrada no sistema: Características do Afluente ao sistema, Requisitos
Efluentes, Dados do tratamento Biológico, da Unidade de Membranas e do Sistema de Arejamento;
2. Determinação da Taxa de crescimento das bactérias Nitrificantes e correspondente Idade de
Lamas Aeróbia (Eqs. 27, 28 e 29);
3. Definição da estimativa de Amónia a oxidar – Nox ;
4. Determinação iterativa da Produção de biomassa e de Nox (Eqs. 24 e 30);
5. Cálculo da massa de SSV e SST nos tanques Aeróbios (Eqs. 31 e 32);
6. Determinação do Volume dos tanques :
6.1. Determinação do Volume do tanque de Pré-Arejamento (Sistema Ludzak-Ettinger Modificado)
(Eq. 36);
6.2. Determinação do Volume Aeróbio do tanque de arejamento (Sistema Compacto) (Eq. 33, 34 e
56);
7. Cálculo da Taxa de recirculação de Lamas (Sistema Ludzak-Ettinger Modificado) (Eq. 38);
8. Cálculo da Taxa de recirculação interna (Sistema Ludzak-Ettinger Modificado) (Eq. 42);
9. Determinação da concentração de biomassa no Tanque Anóxico (Sistema Ludzak-Ettinger
Modificado) (Eq. 45);
10. Estimativa da Fracção Activa da concentração de biomassa no Tanque Anóxico (Sistema LudzakEttinger Modificado) (Eq. 47);
11.Definição da primeira estimativa do Volume Anóxico (Sistema Ludzak-Ettinger Modificado);
12. Cálculo da Carga Mássica da Fracção Activa da concentração de biomassa no Tanque Anóxico
(Sistema Ludzak-Ettinger Modificado) (Eq. 48);
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13. Cálculo da Taxa Específica de Desnitrificação (Sistema Ludzak-Ettinger Modificado) (Eqs. 50, 51,
52 e 53);
14. Cálculo do Volume Anóxico (Sistema Ludzak-Ettinger Modificado) (Eq.54);
15. Determinação da Necessidade de Alcalinidade (Sistema Ludzak-Ettinger Modificado) (Eq. 39);
16. Determinação da Área de Membranas (Eq. 55);
17. Determinação do Volume de Membranas:
17.1. Determinação do Volume do Tanque de Membranas (Sistema Ludzak-Ettinger Modificado) (Eq.
56);
17.2 Determinação do Volume do tanque de arejamento (Sistema Compacto) (Eqs. 33, 34 e 56);
18. Cálculo da Necessidade Total de Oxigénio para tratamento Biológico:
18.1. Determinação da Necessidade Total de Oxigénio para tratamento Biológico (Sistema LudzakEttinger Modificado) (Eq. 65);
18.2 Determinação da Necessidade Total de Oxigénio para tratamento Biológico (Sistema Compacto)
(Eq. 64);
19. Determinação a Necessidade Especifica de Arejamento das membranas (Eqs. 67 e 68);
20. Determinação do caudal de Ar para Scouring das Membranas e respectivas Taxas de
Transferência in Situ (Eqs. 66,71 e 69);
21. Definição das restantes Taxas de Transferência in Situ necessárias:
21.1. Nos tanques de Membranas e de Pré-Arejamento (Sistema Ludzak-Ettinger Modificado) (Eqs.
76 e 77);
21.2. No tanque de Arejamento (Sistema Compacto) (Eq. 75);
22. Cálculo das Taxas de Transferência de Oxigénio Standard correspondentes (Eq. 70);
23. Determinação do caudal de ar necessário:
23.1. Nos tanques de Pré-Arejamento e de Membranas (Sistema Ludzak Ettinger Modificado) (Eq.
74);
23.2. No tanque de arejamento (Sistema Compacto) (Eq. 74);
24. Cálculo da Taxa de recirculação de Lamas no Sistema Ludzak-Ettinger Modificado(Eq. 38);
25. Cálculo da Taxa de Purga de Lamas:
25.1. Determinação da Taxa de Purga de Lamas (Sistema Ludzak-Ettinger Modificado) (Eq. 79);
25.2 Determinação da Taxa de Purga de Lamas (Sistema Compacto) (Eq. 78);
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26. Apresentação dos Resultados.

6.1.2. Sofware - Interface e Partes do Modelo
O algoritmo anterior foi implementado através do Software Excel, recorrendo a 6 Folhas de Cálculo.
A interface com o utilizador desenvolve-se na Folha “Input-Condições de Projecto” onde devem ser
fornecidos os dados de base e na Folha “Output” que expressa o resultado do dimensionamento
efectuado com base no Algoritmo apresentado.
Nas folhas “tratamento Biológico”, “Unidade de Membranas”, “Arejamento” e “Operação e
Manutenção” são efectuados os cálculos associados a cada área de dimensionamento e que podem
depois ser compilados para apresentação na Folha “Output”. As ilustrações destas componentes
apresentam-se como anexo na respectiva secção deste documento.
Apesar de ter como objectivo a constituição de um processo o mais automatizado possível, ainda
assim o Método de Cálculo implica, para além da introdução dos dados de entrada, algumas
iterações que requerem a introdução sucessiva de valores até que se obtenha uma coerência entre
as formulas e valores envolvidos de forma a tornar mínimo e desprezável o erro associado ao
processo. Nomeadamente, nos Pontos 4 (cálculo interdependente da quantidade de Azoto oxidado e
da Produção de biomassa) e 14 (cálculo do volume do Tanque Anóxico) do Algoritmo.

6.2. Valores tabelados e Outros Critérios
Consideram-se as seguintes condições Standard de Dimensionamento:
Ts - Temperatura standard = 20ºC (68ºF)
2

Pa - Pressão standard = 1.0 atm [101.325 kPa (14.7 lbf/in. )
Com base nestas condições, apresentam-se nas seguintes tabelas, os valores de coeficientes e
correcções a ter em conta no método de cálculo.
Quadro 9 - Coeficientes Cinéticos de Lamas Activadas para a temperatura de 20ºC (adaptado de Tchobanoglous
et al.,2014)

Coeficiente

Unidade

µmax

g SSV / g SSV·d

Ks,KNH4,KNO2

mg/L

Y

g SSV / g de
Substrato

Oxidação de

Oxidação de NH4

Oxidação de NO2

6.0

0.90

1.0

8.0

0.50

0.20

0.45

0.15

0.05

CQO

b

g SSV / g SSV·d

0.12

0.17

0.17

fd

—

0.15

0.15

0.15

KO2

mg/L

0.20

0.50

0.90
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As correções dos coeficientes com base nos valores tabelados em relação à temperatura de 20ºC,
foram efectuadas com base na equação (Tchobanoglous et al., 2014):
𝐾K = 𝐾'7 · θ(ÞI'7)

(80)

onde,
KT - valor do coeficiente à temperatura de projecto
K20 - valor do coeficiente à temperatura de 20ºC
θ - valor de correcção
T - temperatura de projecto (ºC)
Quadro 10 - Valores de Correcção de temperatura para diferentes Coeficientes Cinéticos (adaptado de
Tchobanoglous et al.,2014)

θ
Coeficiente

Unidade

µmax

—

b
Ks,KNH4,KNO2

Oxidação de

Oxidação de NH4

Oxidação de NO2

1.07

1.072

1.063

—

1.04

1.029

1.029

—

1.0

1.0

1.0

CQO

Quadro 11 - Valores de Correcção de temperatura para outros Coeficientes (adaptado de Tchobanoglous et
al.,2014)

θ
Coeficiente

Unidade

Valor

—

1.024

—

1.025

Taxa de
Transferência de
Oxigénio - OTR
Fluxo - J

Uma vez que o objectivo desta dissertação recai sobre a modelação dos critérios e equações
utilizados no dimensionamento de dois tipos de configurações seleccionadas associadas ao
tratamento por membranas, foram utilizados para este efeito os valores médios de dimensionamento
e operação consultados na bibliografia e respectivos aos vários processos envolvidos. Foram tidas
em conta simplificações, pressupostos e regras gerais que em relação a casos práticos apenas têm a
utilidade de constituir um estudo preliminar dos mesmos. Caso se pretenda dimensionar e projectar
um sistema real de tratamento de águas residuais, os valores a considerar seriam os
correspondentes a cada caso específico no que diz respeito ao tipo e modelo de membranas
utilizado, às condições de operação e a todos os outros parâmetros que caracterizam cada situação
particular.
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Neste modelo, não é contemplado o dimensionamento do tratamento Preliminar, Primário, Terciário
da Fase Líquida nem da Fase Sólida uma vez que, e tendo em conta as recomendações referidas
para sistemas de membranas, este é semelhante ao utilizado em Sistemas Convencionais e esta
dissertação apenas incide sobre a parcela do sistema que constitui um tratamento secundário
alternativo às restantes configurações Lamas Activadas por processos em suspensão. Não são tidas
em conta as reduções de matéria orgânica afluente devido à utilização de Equipamento Preliminar.
No que diz respeito ao processo de Nitrificação, apenas se consideram as reacções de transformação
de Amónia em Nitritos. A remoção de Fósforo não é aprofundada em termos de dosagens uma vez
que, as configurações abordadas não visam um tratamento avançado do mesmo, e em afluentes de
qualidades médias municipais pode ser atingido uma remoção bastante razoável deste poluente
através de tratamento químico.

6.3. Simulação
Embora constituam sistemas com configurações distintas, serão utilizados como características de
caudal afluente ao sistema as afluentes ao sistema MBR de Vila Nova do Ceira.

6.3.1. Input
Em relação às características do caudal afluente, foram tidos em conta os valores do afluente à ETAR
de Vila Nova do Ceira e os seguintes pressupostos:
1. A Carência Bioquímica de Oxigénio Solúvel, CBOs, corresponde a metade da Carência
Bioquímica de Oxigénio Total, CBO;
2. A Carência Química de Oxigénio Solúvel, CQOs, corresponde a metade da Carência
Bioquímica de Oxigénio Total, CQO;
3. A Carência Química de Oxigénio Facilmente Biodegradável, CQOrb, corresponde a um
quarto do valor da Carência Química de Oxigénio Total, CQO;
4. A relação Carência Química de Oxigénio biodegradável/ Carência Bioquímica de Oxigénio
toma o valor de 1,6;
5. O valor equivalente do pH em mg/L de CaCo3 é calculado através da extrapolação dos
seguintes valores tabelados:
Quadro 12 - Relação entre pH e Alcalinidade medida em CaCO3 (adaptado de Water Text, 2011)

CaCO3 (mg/L)
10
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500

pH
5,9
7,1
7,6
7,9
8,1
8,3
8,4
8,5
8,6
8,7
8,8
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Neste caso, considera-se o pH do afluente de 7,1, aproximadamente neutro, a que
corresponde uma concentração CaCO3 de 50 mg/L;
6. A Temperatura de Projecto são 12ºC;
7. Todos os outros parâmetros introduzidos dizem respeito aos valores médios observados ao
longo das consultas bibliográficas. Nomeadamente, consideram-se concentrações de
biomassa superiores em sistemas Folha Plana, 12 g/L, relativamente a sistemas Fibra Oca,
10g/L no Tanque de Membranas e 8 g/L no Tanque de Pré-Arejamento. Os valores de Fluxo
considerados têm em conta média dos valores dos casos de estudo apresentados em The
MBR Book (Judd, 2010): 18,00 L/m2·hora e 26,00 L/m2·hora para Fibra Oca e Folha Plana,
3

respectivamente. Os valores efluentes estipulados para Amónia, 0,5 g/m , e Nitratos , 6 g
3

NO3-N /m , bem como o factor de segurança para a Nitrificação e a altitude da estação são
os referidos por Tchobanoglous et al. (2014). Consideram-se também os valores médios
referidos pelos mesmo autores para a concentração de oxigénio dissolvido os tanques e para
a altura de líquido nos tanques.
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6.3.2. Resultados
Quadro 13 -1ª Iteração do Método de Cálculo: Input (à esq.) e Output (à dir.)
Afluente
Caracteristicas da água residual afluente
Parâmetro
Carência Bioquimica de Oxigénio - CBO
Carência Bioquimica de Oxigénio Solúvel - CBOs
Carência Quimica de Oxigénio - CQO
Carência Quimica de Oxigénio Solúvel - CQOs
Carência Quimica de Oxigénio Facilmente Biodegradavel - CQOrb
pH
Alcalinidade(CaCO3)
Azoto Total - TKN
Sólidos Suspensos Totais - SST
Sólidos Suspensos Voláteis - SSV
Carência Química de Oxigénio Biodegradável - bCQO
bCQO/CBO
Carência Quimica de Oxigénio não-biodegradável - nbCQO
Carência Quimica de Oxigénio não-biodegradável efluente - nbCQOe
Carência Quimica de Oxigénio não-biodegradável particulado - nbpCQO
fracção de SSV correspondente a CQO(g CQO/g VSS)
Sólidos Suspensos Voláteis não-biodegradáveis - nbSSV
Sólidos Suspensos Totais Inertes - SSTi

Parâmetros

concentração mg/L
375,00
187,50
750,00
375,00
187,50
7,10
50,00
75,00
437,50
371,88
600,00
1,60
150,00
75,00
75,00
1,01
74,38
65,63

Carência Quimica de Oxigénio efluente - SCQO,e
Idade de Lamas Aeróbia
Idade de Lamas Total(Aeróbio+Anóxico) - configuração LEM
Produção Total de Biomassa - Px,TSS
LEM
Recirculação Interna -IR
Recirculação de Lamas - RAS
Eliminação de lamas - Qw
CaCO3 a acrescentar
Biomassa Anóxica - Xanox
COMPACTA
Eliminação de lamas - Qw
CaCO3 a acrescentar

CONFIGURAÇÃO LUDZAK-ETTINGER MODIFICADA
Volume anóxico
Tempo de Retenção Hidraulica do tanque anóxico
Volume do Tanque de pré-arejamento
Tempo de Retenção Hidraulica do tanque de pré-arejamento
Volume do tanque de membranas
Tempo de Retenção Hidraulica do tanque de membranas
Área de membranas
Fluxo à temperatura de Projecto

240,00 m /d
12,00 ºC
3

Membranas
LEM(cascata)- Fibra Oca
Xmem-Concentração de Biomassa no Tanque de Membranas
Xpre-Concentração de Biomassa no Tanque de Pré Arejamento
J - Fluxo médio de projecto a 20ºC

10,00 g/L
8,00 g/L
18,00 L/m2·hora

Compacta- Folha Plana
Xarej-Concentração de Biomassa no Tanque de Aejamento
J - Fluxo médio de projecto a 20ºC

12,00 g/L
26,00 L/m2·hora

CONFIGURAÇÃO COMPACTA
Volume do Tanque de arejamento
Tempo de Retenção Hidraulica do tanque de arejamento
Área de membranas
Fluxo à temperatura de Projecto

TOTAL Ludzak-Ettinger Modificada
TOTAL Compacta

0,50 g/m3
1,50 2,00 mg O2/L
0,85 6,00 g NO3-N/m3

Sistema de Arejamento
kg O2/m3 ar
CONFIGURAÇÃO LUDZAK-ETTINGER MODIFICADA
Caudal de Arejamento oxigénio tanque pre arej
Caudal de Arejamento tanque membranas
NEAm
CONFIGURAÇÃO COMPACTA
Caudal de Arejamento oxigénio
Caudal de scouring tanque arej&mem
NEAm

Arejamento
Altitude da estação - Zb
altura de liquido no tanque
C SISTEMA LEM - Concentração de Oxigénio no tanque de pré-arejamento
C SISTEMA LEM - Concentração de Oxigénio no tanque de membranas
C SISTEMA COMPACTO - Concentração de Oxigénio no tanque de arejamento

5,85 m3/dia
446,25 g/m3

35,43 m3
3,5 h
164,76 m3
16,5 h
12,41 m3
1,2 h
676,89 m2
14,77 L/m2/hora

123,31 m3
12,3 h
468,62 m2
21,34 L/m2/hora

Necessidade de O2

Tratamento Biológico
SNH4,e - Concentração de Amónia efluente
Factor de Segurança TKN pico/TKN médio
Concentração de Oxigénio no Licor misto do tanque de (pré-) arejamento
VSS/TSS
SNO3,e-Concentração de Nitratos efluente

4
4
6,84 m3/dia
252,93 g/m3
6,40 g/m3

Tanques

unidade
Caudal médio afluente
Temperatura

unidade
0,32 g bCQO/m3
21 dias
25 dias
68,43 kg/dia

500 m
5,00 m
2,00 mg O2/L
4,00 mg O2/L
2,00 mg O2/L

13,79 kg O2/dia
167,37 kg O2/dia

0,270

0,45 m3/min
4,54 m3/min
0,40 m3 ar/m2·h
5,29 m3/min
6,26 m3/min
0,80 m3 ar/m2·h

De acordo com os resultados obtidos na primeira iteração, verifica-se que os volumes dos tanques
estão sobredimensionados pelos elevados valores dos Tempos de Retenção Hidráulica resultantes.
Ainda assim, a maior simplicidade do sistema Compacto reflecte-se nas dimensões mais reduzidas
dos volumes dos tanques resultantes. Por outro lado, a inclusão da Desnitrificação no sistema
Ludzak-Ettinger Modificado resulta numa redução bastante significativa das necessidades de
arejamento, com consequências nos custos de operação, e tem também uma influência positiva na
necessidade de correcção da Alcalinidade.
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Numa segunda iteração, alterando o Factor de Segurança TKN Pico/TKN Afluente para um valor
unitário e aumentando a Temperatura de Projecto para 14ºC, foi possível obter valores da dimensão
dos tanques, coerentes com a teoria compilada. Conclui-se que estes parâmetros afectam
significativamente o desempenho do sistema. Embora o factor de Segurança possa ser alterado
como principio preventivo, as consequências da Temperatura de Projecto seriam mais difíceis de
ultrapassar. Para tal, poderia estudar-se uma solução de instalação de Termostato combinada com o
aumento da concentração de biomassa nos tanques.
Quadro 14 - Resultados da 2a Iteração do Método de Cálculo
Parâmetros
Carência Quimica de Oxigénio efluente - SCQO,e
Idade de Lamas Aeróbia
Idade de Lamas Total(Aeróbio+Anóxico) - configuração LEM
Produção Total de Biomassa - Px,TSS
LEM
Recirculação Interna -IR
Recirculação de Lamas - RAS
Eliminação de lamas - Qw
CaCO3 a acrescentar
Biomassa Anóxica - Xanox

0,40
11
13
78,20

unidade
g bCQO/m3
dias
dias
kg/dia

4
4
7,82 m3/dia
238,24 g/m3
6,40 g/m3

COMPACTA
Eliminação de lamas - Qw
CaCO3 a acrescentar

6,80 m3/dia
416,60 g/m3

Tanques
CONFIGURAÇÃO LUDZAK-ETTINGER MODIFICADA
Volume anóxico
Tempo de Retenção Hidraulica do tanque anóxico
Volume do Tanque de pré-arejamento
Tempo de Retenção Hidraulica do tanque de pré-arejamento
Volume do tanque de membranas
Tempo de Retenção Hidraulica do tanque de membranas
Área de membranas
Fluxo à temperatura de Projecto
CONFIGURAÇÃO COMPACTA
Volume do Tanque de arejamento
Tempo de Retenção Hidraulica do tanque de arejamento
Área de membranas
Fluxo à temperatura de Projecto

20,20
2,0
89,21
8,9
11,81
1,2
644,27
15,52

m3
h
m3
h
m3
h
m2
L/m2/hora

72,29
7,2
446,04
22,42

m3
h
m2
L/m2/hora

Necessidade de O2
TOTAL Ludzak-Ettinger Modificada
TOTAL Compacta
Sistema de Arejamento
kg O2/m3 ar
CONFIGURAÇÃO LUDZAK-ETTINGER MODIFICADA
Caudal de Arejamento oxigénio tanque pre arej
Caudal de Arejamento tanque membranas
NEAm
CONFIGURAÇÃO COMPACTA
Caudal de Arejamento oxigénio
Caudal de scouring tanque arej&mem
NEAm
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9,30 kg O2/dia
151,00 kg O2/dia

0,269

0,27 m3/min
4,36 m3/min
0,41 m3 ar/m2·h
4,24 m3/min
6,00 m3/min
0,81 m3 ar/m2·h

CAPÍTULO 7
CONCLUSÕES E
RECOMENDAÇÕES PARA
FUTUROS TRABALHOS
CAPÍTULO 7 –

O dimensionamento de sistemas MBR como sistema de tratamento secundário não apresenta, a
Nível Biológico, diferenças significativas em relação aos sistemas convencionais.
Devido às inúmeras aplicações e configurações dos sistemas MBR, apesar da definição, embora
grosseira, dos Modelos de Cálculo associados ao Dimensionamento das configurações abordadas, a
escolha dos valores dos parâmetros utilizados nos mesmos é uma tarefa árdua e inconclusiva. O
tempo de maturação relativamente curto associado à Tecnologia Membrana tem consequências
diretas no projeto deste tipo de sistemas que depende muito das recomendações do fabricante para
cada caso específico.
As alternativas estudadas utilizam o mesmo tipo de equações em relação às fases comuns:
Nitrificação e Remoção de Matéria Orgânica; filtração por Membranas e Sistema de Arejamento. As
diferenças são principalmente a nível dos valores utilizados e na ordem em que os sistemas estão
dimensionados.
Pode-se concluir que o Modelo Computacional apresentado constitui uma análise bastante simples e
preliminar com um carácter quase exclusivamente de comparação entre as configurações escolhidas
e não apresenta o rigor necessário para a determinação do estudo de viabilidade de implementação
de um sistema de tratamento que carece de dados concretos de dimensionamento para cada caso
específico.
Existem modelos computacionais de sistemas de lamas activadas adaptados para sistemas MBR
com os devidos ajustes tendo em conta as particularidades desta tecnologia e que constituem uma
ferramenta bastante útil no estudo e optimização dos sistemas de Tratamento de águas residuais. Na
prática, estes modelos estão integrados em software do tipo “GPSX” que utiliza modelos de
simulação dinâmicos de lamas activadas para prever o comportamento do sistema para diferentes
cenários; efectuar comparação entre diferentes configurações; e avaliar a eficiência de diferentes
soluções comerciais alternativas para o mesmo sistema.
Uma vez que as equações do Método de Dimensão foram listadas, seria interessante, no futuro,
recolher e compilar os valores dos parâmetros utilizados em casos específicos de Dimensionamento
da Unidade de Membrana e no Sistema de Arejamento para estas e outras tecnologias, dependendo
do Fabricante, do Tipo e Volume de caudal Influente, do Tipo de Membrana e dos Parâmetros de
Operação. Posteriormente, os modelos podem ser avaliados e ajustados, comparando os valores
teóricos obtidos pela aplicação do algoritmo que resulta desta Dissertação com os valores práticos de
Análise de Afluentes e Efluentes tratados em ETAR de configurações semelhantes.
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Como recomendações para trabalhos futuros, também é aconselhável modelar outras configurações
associadas aos sistemas MBR e estudar o efeito da Temperatura de Projeto neste tipo de sistemas.

70

REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS
Arévalo, J., Garralón, G., Plaza, F., Moreno, B., Pérez, J. and Gómez, M. (2009). Wastewater reuse
after treatment by tertiary ultrafiltration and a membrane bioreactor (MBR): a comparative study.
Desalination, 243(1-3), pp.32-41.
Arévalo, J., Ruiz, L., Parada-Albarracín, J., González-Pérez, D., Pérez, J., Moreno, B. and Gómez, M.
(2012). Wastewater reuse after treatment by MBR. Microfiltration or ultrafiltration?. Desalination, 299,
pp.22-27.
Bernal, R., von Gottberg, A. and Mack, B. (2002). Using membrane bioreactors for wastewater
treatment for small communities. Proceedings of the Water Environment Federation, 2002(16),
pp.515-524.
Bodík*, I., Blšťáková, A., Dančová, L. and Sedláček, S. (2009). Comparison of Flat-Sheet and HollowFiber Membrane Modules in Municipal Wastewater Treatment. Polish J. of Environ. Stud. Vol. 18, No.
3 (2009), 331-340.
Buer, T. and Cumin, J. (2010). MBR module design and operation. Desalination, 250(3), pp.10731077.
Davis, M. (2010). Water and wastewater engineering. 1st ed. New York: McGraw-Hill.
De Wilde, W., Richard, M., Lesjean, B. and Tazi-Pain, A. (2008). Towards standardisation of the MBR
technology?. Desalination, 231(1-3), pp.156-165.
EPA - Environmental Protection Agency, (2008). Wastewater Management Fact Sheet - Membrane
Bioreactors.
Ferrero, G., Rodríguez-Roda, I. and Comas, J. (2012). Automatic control systems for submerged
membrane bioreactors: A state-of-the-art review. Water Research, 46(11), pp.3421-3433.
Hai, F., Yamamoto, K. and Lee, C. (2014). Membrane biological reactors. 1st ed. IWA Publishing.
international Journal of Chemical, Environmental & Biological Sciences (IJCEBS) Volume 1, Issue 1
(2013), (2013). A Comparative Study of Membrane and Extended Aeration Activated Sludge Pilot
Scale Sewage Treatment Plant in Gassim Area, Kingdom Of Saudi Arabia.
Judd, S. (2010). The MBR book. 1st ed. Oxford: Butterworth-Heinemann.
Judd, S. (2016). The status of industrial and municipal effluent treatment with membrane bioreactor
technology. Chemical Engineering Journal, 305, pp.37-45.
Kraume, M. and Drews, A. (2010). Membrane Bioreactors in Waste Water Treatment - Status and
Trends. Chemical Engineering & Technology, 33(8), pp.1251-1259.

71

Krzeminski, P., Gil, J., van Nieuwenhuijzen, A., van der Graaf, J. and van Lier, J. (2012). Flat sheet or
hollow fibre — comparison of full-scale membrane bio-Reactor configurations. Desalination and Water
Treatment, 42(1-3), pp.100-106.
Marecos do Monte, H., Albuquerque A. (2010). Reutilização de Águas Residuais - Série Guias
Técnicos. Edição: Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, Instituto Superior de
Engenharia de Lisboa.
Membrane bioreactors for wastewater treatment. (1996). Membrane Technology, 1996(78), p.4.
Membrane BioReactors WEF Manual of Practice No. 36. (2012). 1st ed. McGraw-Hill Professional.
Membrane bioreactors: Advanced membranes improve energy efficiency and reduce lifecycle costs.
(2011). Filtration & Separation, 48(1), pp.34-37.
Moustafa, M. (2011). Effect of the pre-treatment on the performance of MBR, Berghausen WWTP.
Germany. Alexandria Engineering Journal, 50(2), pp.197-202.
Pearce, G. (2008). Introduction to membranes: An introduction to membrane bioreactors. Filtration &
Separation, 45(1), pp.32-35.
Yoon, S.-H. (2015). Membrane Bioreactor Processes: Principles and Applications. 1st ed. CRC Press
Spellman, F. (2014). Handbook of water and wastewater treatment plant operations. 3rd ed. Boca
Raton, Fla.: Lewis Publishers.
Sperling, M. (2007). Wastewater characteristics, treatment and disposal. 1st ed. London: IWA
Publishing.
Tchobanoglous, G., Stensel, H., Tsuchihashi, R., Burton, F., Abu-Orf, M., Bowden, G. and Pfrang, W.
(2014). Wastewater engineering. 5th ed. McGraw-Hill international Edition.
Tian, J., Liang, H., Nan, J., Yang, Y., You, S. and Li, G. (2009). Submerged membrane bioreactor
(sMBR) for the treatment of contaminated raw water. Chemical Engineering Journal, 148(2-3), pp.296305.
W. Hermanowicz, S. (2011). Membrane Bioreactors: Past, Present and Future?. Water Resources
Collections and Archives, University of California. [online]: http://escholarship.org/uc/item/9293s8zw
[Accessed 8 Fevereiro de 2017].
Yang, W., Cicek, N. and Ilg, J. (2006). State-of-the-art of membrane bioreactors: Worldwide research
and commercial applications in North America. Journal of Membrane Science, 270(1-2), pp.201-211.
Young, T., Smoot, S., Peeters, J. and Côté, P. (2013). When does building an MBR make sense?
How variations of local construction and operating cost parameters impact overall project economics.
Proceedings of the Water Environment Federation, 2013(8), pp.6354-6365.

72

ANEXO
Ω = 𝑃@ 𝑃+ = 𝑒 I

ßà á· âáÖ
ãt

onde,
g - 9,81 m2/s
M - 28,97 kg/kg mole
R – 8314 kg·m2/s2·kg mole K

Outros Valores Utilizados No Cálculo do Arejamento (Tchobanoglous, G et al. 2014)
C*st - 10,78 mg/L
Pa - 10,33 mH2O = 101,325 kPa
ρar - 1,166140442 kg/m3
O2 em % do peso do ar - 23,18%
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Quadro A.1 - Caudais Afluentes à ETAR da Adega Gran Cruz

Época das

Fora época das

vindimas

vindimas

Grandeza

UN

Valor

Valor

Volume efluente produzido ao ano

m /ano

3

6750

6750

Actividade laboral

dias/ano

45

242

3

caudal diário médio de efluente

m /dia

150,00

27,89

caudal médio horário (24h)

3

m /h

6,25

1,16

caudal médio em 8 h

3

m /h

18,75

3,49

3

18,75

caudal máximo instantâneo com
factor de ponta de 3

m /h

Quadro A.2 - Parâmetros de Qualidade dos Afluentes à ETAR da Adega Gran Cruz

Época das

Fora da época das

vindimas

Vindimas

UN

Valor

Valor

mg/l

9000,00

5000,00

kg/dia

1350,00

139,46

mg/l

5000,00

2500,00

Kg/dia

750,00

69,73

mg/l

4000,00

500,00

kg/dia

600,00

13,95

mg/l

50,00

30,00

Kg/dia

7,50

0,84

mg NH4-N/l

10,00

5,00

Kg NH4-N/dia

1,50

mg/l

10,00

5,00

kg/dia

1,50

0,14

kg/dia

0,00

0,00

pH

Escala sorensen

5-7

4 - 11

Temperatura

ºC

15-22

15-22

Grandeza
CQO médio
CBO5 médio
SST
Azoto
Azoto amoniacal
Fósforo
Óleos e gorduras

mg/l
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Quadro A.4 -– Parâmetros de Qualidade Objectivos do Efluente da ETAR da Adega Gran Cruz

Grandeza
CQO médio
CBO5 médio
SST
Azoto total
Azoto amoniacal
Fósforo
Óleos e gorduras
pH

Escala
sorensen

Unidade

Valor

mg/l

1000,00

kg/dia

150,00

mg/l

500,00

Kg/dia

75,00

mg/l

1000,00

kg/dia

150,00

mg/l

90,00

Kg/dia

13,50

mg NH4-N/l

0,00

Kg NH4-N/dia

60,00

mg/l

0,50

kg/dia

20,00

mg/l

3,00

kg/dia

100,00

5,5-9,5

Quadro A.3 - Parâmetros de Qualidade do Afluente à ETAR de Vila Nova do Ceira
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Quadro A.5 - Folha de Excel "Tratamento Biológico"
Remoção de CQO/Nitrificação
SRT Aeróbico
SRT total - configuração LEM

21,0763
25,2916
0,5160
0,1352
0,5000
2,0000
0,5000
0,5000

μmax,AOB,T
b,AOB,T
SNH4,e
Oxigénio Dissolvido no Licor Misto
Ko,AOB
KNH4
μAOB

dias
dias
g/g·d
g/g·d
g/m3
g/m3 (1,5 a 3)
g/m3
g/m3

0,0712 g/g·d
Factor de Segurança TKN

1,5000

Produção de Biomassa - Px,bio,VSS TOTAL

29,6022 kg VSS/dia

Yh
S0
bh
μm
Ks

0,4500
600,0000
0,0877
3,4921
8,0000
SCQO,e

g VSS/g CQO
g bCQO/m3
g/g·d
g/g·d
g/m3

0,3220 g bCQO/m3

Yn
Nox(introduzir o valor de C31 na célula B31 na 1ª iteração, e nas seguintesos valores de B32 na B31 até serem B31 e B32 serem iguais)
Nox
fd

0,1500 g VSS/g NH4-N
59,6989
60,0000 ————> Nox 1ª estimativa - 80% TKN
59,6989 g/m3
0,1500 0,1 a 0,15 gVSS / g biomassa VSS consumida na respiração endógena

Px,bio,VSS - A
Px,bio,VSS - B
Px,bio,VSS - C

22,7404 kg/dia
6,3037 kg/dia
0,5582 kg/dia

Massa de SSV
Massa de SST

1000,1181 kg
1442,1711 kg
Px,VSS
Px,TSS
VSS/TSS

47,4522 kg/dia
68,4262 kg/dia
0,8500

Volume para TSS - LEM
Volume para TSS - Compacta

144,2171 m3
120,1809 m3
Volume do Tanque de arejamento - Compacta
Tempo de Retenção Hidraulica do tanque de arejamento - compacto
Volume do Tanque de pré-arejamento - LME
Tempo de Retenção Hidraulica do tanque de pré-arejamento - LME

123,3050
12,3305
164,7593
16,4759

m3
h
m3
h

Desnitrificação (apenas LME)
Recirculação Interna -IR

4,0000
960,0000 m3/dia

(Recirculação Interna)*Q

SNO3,e

6,0000 5 a 7 g NO3-N/m3

Xanox

6,4000 g/m3

Recirculação de Lamas - RAS

4,0000 4 a 6 Q
960,0000 m3/dia

(RAS)Q
Volume da Zona Anóxica

35,4338
3,5434 h

Tempo de Retençao Hidraulica tanque anóxico
Xanox,activa

35,4338 m3 ------>

primeira estimativa: 20% Do Volume Aérobico

2,1269 g/m3

NO3-N afluente à zona anóxica

5760,0000 g/dia

Fracção activa da biomassa na zona anóxica

0,3323

Carga Mássica de Biomassa Activa - F/Mb

1,1942 g CBO/gMLSS·d

Taxa Especifica de Desnitrificação - Correcção de IR - SDNRadj
Taxa Especifica de Desnitrificação - Correcção de Temperatura - SDNRTºC
Taxa Especifica de Desnitrificação - SDNR20ºC

0,1734 0,04 a 0,42 gNO3/g MLVSS·dia
0,1905 g/g·d
0,2339 g/g·d

%rbCQO
%rbCQO a usar (arrendondamento conservativo)

25,00 %
20,0000 %

b0
b1

0,2130
0,1180

Taxa de Remoção de Nitratos - Nor

13065,9179 g/dia

Vanoxico
|
|
V
(incrementar Volume da Zona Anóxica(B70) por iterações, começando com o valor de C70, até B70 e B95 serem iguais)
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35,4338 m3

% rbCQO
10
20
30
40
50

Coeficientes da equação de SDNR
b0
0,186
0,213
0,235
0,242
0,270

Quadro A.6 - Folha de Excel "Unidade de Membranas"
LEM

Compacta

Volume do tanque de membranas
12,4096591 m3
Tempo de Retenção Hidraulica do tanque de membranas 1,24096591 h

Volume de membranas

3,12410999 m3

Volume mem min-Fibra Oca

Volume mem min-Folha Plana

3,12410999 m3

2,25630166 m3

Fluxo à temperatura de Projecto

14,7734383 L/m2/hora

Área de membranas

Fluxo à temperatura de Projecto

676,890499 m2

Φ - Fibra Oca
ω - volume adicional-Fibra Oca (Zenon)

Área de membranas

300 m2/m3
0,015 m3/m2

Φ - Folha Plana
ω - volume adicional-Folha Plana(Kubota)

Quadro A.7 - Folha de Excel "Operação e Manutenção"

Eliminação de Lamas-Qw
Sistema Compacto

Qw

5,85040829 m3/dia

Sistema LEM

Qw

6,84261576 m3/dia

Recirculação Interna - IR
Sistema compacto

—

Sistema LEM

IR

—
4

Recirculação de Lamas - RAS
Sistema compacto
Sistema LEM

—
RAS

—
4

Alcalinidade
Sistema compacto

CaCO3 a acrescentar 446,250025 g/m3

Sistema LEM

CaCO3 a acrescentar 252,934046 g/m3
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21,3394108 L/m2/hora
468,616499 m2
150 m2/m3
0 m3/m2

Quadro A.8 - Folha de Excel " Arejamento"

Remoção de CQO
crescimento celular
Nitrificação
Desnitrificação

kg O2/dia
kg O2/dia
kg O2/dia
kg O2/dia

Sistema de Arejamento
Compacta

4,101903567
23,16613121
2,871649561
9,141995783

kg O2/hora
kg O2/hora
kg O2/hora
kg O2/hora

5,29022579 m3/min

Taxa Transferência de O2 real/in situ : tanque arej biológico
Taxa Transferência de O2 Standard : tanque arej biológico
Taxa Transferência de O2 real/in situ : tanque arej scouring
Taxa Transferência de O2 Standard : tanque arej scouring

Caudal de Arejamento oxigénio

kg O2/hora
kg O2/hora
kg O2/hora
kg O2/hora
kg O2/hora

0,447279133 m3/min

6,263008022 m3/min

C*st

K
m
m
mH2O
kPa

0,25 a 0,45
profundidade difusores tanque 2 a 5
4,5 a 7 m
1,5 a 3 mg/L

0,27 6%/ metro
0,09 2%/metro

23,18%

0,270311355

1,166140442

0,9 0,9 grossa a 0,7 em finas
0,7 0,9 grossa a 0,7 em finas

0,35 0,35:12g/L a 0,47:8g/L APROX LINEAR

0,482927641 formula bolha grossa

0,4
4,5
5
2
1,024

10,6739303

285,15
500
0
10,33
101,325
95,43018331

8314 kg·m2/s2 ·kg mole K

m2/s
kg/kg mole

mg/L
mg/L
0,95 a 0,98

Caudal de scouring tanque arej&mem

τ=C*st/C*s20
C*s20

R

β
Ω=Pb/Pa
g
M

Zb-altitude
Pa- pressão atmosférica ao nível do mar

prof liquido tanque
C OD TANQUE DE AREJAMENTO - FS

de-factor de correcção de meia profundidade

T em Kelvin
Za

Pb
C*∞20
Df

θ
α bolha fina tanque arejamento - Compacta*

α bolha grossa tanque arejamento - Compacta*
F bolha grossa*
F bolha fina*
Ró_ar - densidade ar à temperatura T e pressao b
kg O2/m3 ar

1,185918592
10,78
9,09
0,95
0,941822683
9,81
28,97

0,067708438 m3/min
4,541053923 m3/min
4,541053923 m3/min

m2/s
kg/kg mole

mg/L
mg/L
0,95 a 0,98

0,402521879 m3 ar/m2 membrana·h conforme NEAm=0,0052*J+0,3257
27,24632354 m3 ar/m3 permeado
1,185918592
10,78
9,09
0,95
0,941822683
9,81
28,97

0,25 a 0,45
profundidade difusores tanque 2 a 5
4,5 a 7 m
2 a 6 mg/L
1,5 a 3 mg/L

K
m
m
mH2O
kPa

8314 kg·m2/s2 ·kg mole K
285,15
500
0
10,33
101,325
95,43018331

10,67393
0,4
4,5
5
4
2
1,024

0,5687647 formula bolha grossa
0,47 0,35:12g/L a 0,47:8g/L APROX LINEAR
0,9 0,9 grossa a 0,7 em finas

O2 em % do peso do ar

0,7 0,9 grossa a 0,7 em finas
1,166140442

SOTE bolha fina*
SOTE bolha grossa*

0,270311355
23,18%
0,27 6%/ metro
0,09 2%/metro

(760mm)

0,801893408 m3 ar/m2 membrana·h conforme NEAm=0,0044*J+0,708
37,57804813 m3/m3 permeado

(760mm)

NEAm Compacta - Folha Plana Kubota*
NEAp Compacta - Folha Plana Kubota*

0,465714424
1,95865498
0,028721812
0,098832741
0,08

13,78646966 kg O2/dia
167,3652751 kg O2/dia

Necessidade de O2
143,9227124
42,03517226
65,47773488
153,5788054

TOTAL LME:95% tanque pre-arej e 5% tanque de membranas
TOTAL Compacta

LEM
Taxa Transferência de O2 real/in situ : tanque pre arej biológico
Taxa Transferência de O2 Standard : tanque pre arej biológico
Taxa Transferência de O2 real/in situ : tanque mem scouring
Taxa Transferência de O2 Standard : tanque mem scouring
Recirculação de oxigénio do tanque de membranas para tanque de arej
Caudal de Arejamento oxigénio tanque pre arej
Caudal de Arejamento oxigénio tanque mem
Caudal de Scouring Tanque mem
Caudal de Arejamento tanque membranas

NEAm LME - Fibra Oca Zenon*
NEAp LME - Fibra Oca Zenon*

C*st
β
Ω=Pb/Pa
g
M
R
Zb-altitude
Pa- pressão atmosférica ao nível do mar

α tanque pré-arejamento - LEM*

α tanque membranas - LEM*

prof liquido tanque
C OD TANQUE DE MEMBRANAS - LEM
C OD TANQUE DE PRÉ-AREJAMENTO - LEM

de-factor de correcção de meia profundidade

τ=C*st/C*s20
C*s20

T em Kelvin
Za

Pb
C*∞20
Df

θ

F bolha grossa*
F bolha fina*
kg O2/m3 ar

Ró_ar - densidade ar à temperatura T e pressao b
O2 em % do peso do ar
SOTE bolha fina*
SOTE bolha grossa*
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