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Resumo

A electrodiálise é uma tecnologia que pode ser usada na estabilização tartárica de vinhos.

Esta  tecnologia  tem  sido  introduzida  no  mercado  como  alternativa  aos  métodos  clássicos  de

estabilização por frio, no entanto tem como desvantagem a necessidade de consumir água e como

tal, torna-se necessário criar condições de poupança deste recurso. Foi considerada a nanofiltração

como operação unitária que permita recuperação desta água.

Foram  determinadas  solubilidades  de  Bitartarato  de  Potássio  em  função  do  pH  e

temperatura, assim como a estabilidade de soluções sobressaturadas deste produto sob o efeito de

estabilizantes usados pela indústria vitivinícola. Os dados obtidos serviram de base aos ensaios de

nanofiltração  realizados  com soluções  modelo,  e  com efluente  de  electrodiálise  de  vinhos  do

produtor José Maria da Fonseca Vinhos SA.

Concluiu-se  que  quer  o  efeito  do  pH quer  o  efeito  do  Ácido MetaTartárico  podem ser

conjugados para extender a operação de nanofiltração, resultando em maiores recuperações de água.

Palavras-chave: vinho, electrodiálise, nanofiltração, estabilização tartárica.
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Summary

electrodialysis is a technology that may be used for the tartaric stabilization of wines. This

technology has become available in the market as an alternative to the classic methods of cold

stabilization, however it requires water consumption, an as such, the need arises to create conditions

for the saving of this resource. Nanofiltration was considered as a unit operation for the recovery of

this water.

The solubilities of potassium Bitartrate were determied as a function of pH and temperature,

as well as the stability of supersaturated solutions of this product under the effect of stabilizers

already in use by the wine industry. The data collected were used as the basis for the nanofiltration

works  with  model  solutions,  and with  electrodialysis  effluent  from wines  from José  Maria  da

Fonseca Vinhos Lda.

It was concluded that both the effect of pH and MetaTartaric Acid may be conjugated to

extend the nanofiltration, resulting in greater water recoveries.

Key-Words: Wine, electrodialysis, nanofiltration, tartaric stabilization.
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Resumo Analítico

O uso  da  electrodiálise  na  estabilização  tartárica  de  vinhos  é  uma  alternativa  que  vem

ganhando  interesse  em  relação  ao  método  tradicional  de  estabilização  por  frio.  Isto  deve-se

sobretudo à diferença de custos energéticos entre os dois métodos, apesar da electrodiálise requerer

maiores  investimentos.  A electrodiálise  requer  também  uma  corrente  aquosa  que  contenha  os

produtos  químicos  retirados  ao  vinho.  Isto  pode  levar  a  custos  significativos,  mas  também  a

restrições de utilização desta tecnologia em zonas de escassez de água. Neste trabalho considerou-se

a nanofiltração como operação de recuperação da água, de modo a poder ser usada em conjunto

com a electrodiálise na estabilização tartárica.

Foram considerados dois tratamentos possíveis a estes efluentes para quantificar os seus

efeitos.  O  primeiro  foi  a  manipulação  do  pH.  pH's  mais  baixos  resultam  num  aumento  da

solubilidade  do  Bitartarato  de  Potássio.  O  segundo  consistiu  na  utilização  de  dois  aditivos

estabilizantes já usados industrialmente, de modo a retardar o crescimento dos cristais de Bitartarato

de Potássio.

De modo a quantificar o efeito da primeira abordagem, realizaram-se ensaios em que se

mediu  a  solubilidade  do  Bitartarato  de  Potássio,  em soluções  aquosas  contendo  concentrações

crescentes de ácido nítrico, a diferentes temperaturas. Foi também medido o pH correspondente a

estas soluções. Foi posteriormente deduzido um modelo de solubilidade a partir de princípios de

equilíbrio  químico  e  equações  de  conservação,  cujas  previsões  mostram  bom  acordo  com  os

resultados obtidos experimentalmente.

Quanto aos aditivos, a sua eficácia foi testada contra soluções com um grau crescente de

sobressaturação,  tendo  sido  determinadas  as  concentrações  de  ambos,  necessárias  para  cada

sobressaturação, e respectiva variação com a temperatura.

Foram  também  realizados  ensaios  em  que  se  conjugaram  as  duas  abordagens,  e  se

estabilizaram soluções sobressaturadas previamente acidificadas.

Com os conhecimentos adquiridos destes ensaios, partiu-se para a realização de ensaios de

concentração  com  soluções  modelo.  Foram  estudados  os  efeitos  da  pressão  transmembranar,

temperatura  e  concentrações  dos  diversos  componentes,  nos  fluxos de  permeação.  Foi  também

sujeito a concentração, efluente de electrodiálise proveniente da operação da empresa WineInova

Lda. Em vinhos da José Maria da Fonseca Vinhos SA.
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Concluiu-se  que  as  soluções  modelo  usadas,  estavam  em  condições  muito  mais

desfavoráveis do que o efluente, no entanto as conclusões tiradas destes ensaios correspondem a um

"pior caso possível" que não perde importância. Os resultados obtidos foram analisados do ponto de

vista dos objectivos descritos, e sugeriu-se, com os dados disponíveis as melhores condições de

operação.

Palavras-chave: vinho, electrodiálise, nanofiltração, estabilização tartárica.
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Abstract

The use of electrodialysis for the tartaric stabilization of wines is becoming more interesting

as an alternative to the traditional cold stabilization method. This is mainly owed to the energy cost

difference between the two, despite the higher capital cost investment for the former. Electrodialysis

also requires an aqueous stream to contain the chemicals removed from the wine. This may lead to

significant costs, but also to restricted use in areas of water shortage. In this work, nanofiltration

was considered for the recovery of water, so that it can be used in conjunction with electrodialysis

in tartaric stabilization.

Two possible treatments were considered for the effluents, in order to quantify their effects. The

first  was  pH  manipulation.  Lower  pH's  lead  to  an  increase  in  Potassium  Hydrogen  Tartrate

solubility. The second was the use of two stabilizing additives already in industrial use, to delay

Potassium Hydrogen Tartrate crystal growth.

So as to quantify the effects of the first approach, experiments were conducted, in which the

solubility  of   Potassium  Hydrogen  Tartrate  in  aqueous  solutions  of  increasing  Nitric  Acid

concentration  was  measured,  at  several  different  temperatures.  The  corresponding  pH of  these

solutions was also measured.  Afterwards,  a model of solubility was deduced baed on chemical

equilibria principles and conservation equations, which makes predictions in good accordancewith

the experimental results obtained.

As for the additives, their effectiveness was tested on solutions of increasing supersaturation,

the  necessary  concentrations  of  both  additives  were  determined  for  each  supersaturation  and

respective variation with temperature.

Work was also done in which both approaches were used to stabilize solutions that had

previously suffered acidification.

With the knowledge gathered from these experiments, concentration trials were made with

model  solutions.  The  effects  of  transmembrane  pressure,  temperature  and  the  concentration  of

several  components  were  studied.  Electrodialysis  effluent  resulting  from  the  operations  of

WineInova Lda. on José Maria da Fonseca Vinhos SA. wines were also subjected to concentration.

It was concluded that the model solutions used were in much more unfavorable conditions

than the effluent, regardless, the conclusions from the trials correspond to a "worst possible case"

thus remaining useful.
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The  results  were  analysed  from  the  point  of  view  of  the  objectives  described,  and

suggestions were made, with available data, regarding the best operating conditions.

Key-Words: Wine, electrodialysis, nanofiltration, tartaric stabilization.
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1: Introdução

A formação de precipitados em garrafas de vinho, é um problema com o qual a indústria

vitivinícola  se  debate,  por  razões  principalmente  de  estética  e  de  apresentação  do  produto.  O

consumidor final pode desvalorizar um vinho que apresente precipitados em favor de outro que

tenha uma aparência mais límpida, e portanto a indústria tem procurado mitigar ou prevenir este

problema. As abordagens principais a este problema podem dividir-se em  preventivas ou remediais.

As  abordagens  preventivas  removem  os  produtos  problemáticos  do  vinho,  antes  do

engarrafamento, sendo destes o principal o Bitartarato de Potássio, de agora em diante designado

KHT.

O tratamento preventivo mais utilizado é o chamado tratamento de frio, que recorre ao efeito

do frio na solubilidade dos produtos que eventualmente possam precipitar,  Com o abaixamento da

temperatura, a solubilidade dos compostos químicos, em geral diminui; e ultrapassado o limite da

solubilidade,  cria-se  portanto  uma  sobressaturação,  gerando-se  condições  para  a  ocorrência  de

precipitação. 

Outro das técnicas preventivas é a permuta iónica, que utiliza resinas de permuta iónica que

removem o excesso de iões K+ e Ca2+ do vinho, evitando a possibilidade de se formar uma solução

sobressaturada. Isto é usualmente feito permutando os catiões K+ e Ca2+ por H+ e o anião HT- por

OH-.

A última  técnica  preventiva  é  a  electrodiálise,  que  consiste  na  aplicação  de  um campo

eléctrico ao vinho, que tem como efeito a migração de catiões em direção ao cátodo, e de aniões em

direcção  ao  ânodo,  através  de  membranas  selectivas.  Uma  solução  de  lavagem  remove  os

compostos químicos que chegam aos pólos removendo-se assim os iões problemáticos.

Quanto aos  tratamentos  remediais,  eles  consistem na  adição de um produto  químico ao

vinho  que  efectivamente  previna  a  precipitação  de  KHT e  outros  sais.  Destes  os  mais  usados

actualmente  são  a  CarboxiMetilCelulose  Sódica,  CMC,  o  Ácido  MetaTartárico,  AMT,  e  as

Manoproteínas. Estas macromoléculas são designadas como protectores coloidais ou inibidores de

cristalização, devido ao seu efeito de prevenção do crescimento de cristais.

A técnica na qual se foca este trabalho é a electrodiálise, pretendendo-se sugerir maneiras de

melhorar a economia deste processo no que respeito à reutilização da água de processo, a partir do

efluente que sai do electrodialisador. Para tal é naturalmente necessário concentrar esta corrente de
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processo  de  modo  a  poder  reciclar  a  água  ao  electrodialisador.  Para  tal  investigou-se  a

adequabilidade  de  uma  operação  de  nanofiltração  que  concentre  eficazmente  o  efluente  da

electrodiálise de modo a permitir  uma alta  razão de reciclagem, e consequentes poupanças nos

custos processuais.
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2: Revisão Bibliográfica

2.1: Motivação da estabilização tartárica

O  tratamento  de  vinhos  com  o  objectivo  de  estabilização  tartárica  tem  vindo  a  ser

implementado  na  indústria  vitivinícola  desde  os  anos  60  do  século  XX (Benítez,  J.G.,  et.  al.

(2004)); este tratamento é efectuado principalmente devido à componente estética de apresentação

dos vinhos. Trata-se portanto uma questão de valorização do produto final, obter vinhos estáveis

que não corram o perigo de sofrer formação de precipitados.

As estratégias de resolução deste problema podem dividir-se em preventivas,  em que se

efectua  a  estabilização  tartárica  dos  vinhos  antes  do  engarrafamento;  ou  remediais,  em que  se

adicionam  produtos  químicos  ao  vinhos  que  previnam  a  formação  de  precipitados  após  o

engarrafamento.
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2.2: Bitartarato de Potássio

Em relação aos precipitados, eles são principalmente formados por cristais de sais de ácido

tartárico sendo o componente mais problemático o KHT (Lasanta, C. & Gómez, J. (2012)),(Greeff,

A.E., et. al. (2012)). A solubilidade deste produto decresce com o aumento do conteúdo alcoólico

durante  a  fermentação  e,  dependendo  das  características  dos  vinhos,  corre-se  o  risco  que  ele

precipite. Um outro factor agravante é o facto do armazenamento de vinhos a baixa temperatura

levar mais além o abaixamento da concentração de saturação, exacerbando este problema. 

O KHT é um sal ácido pouco solúvel em água (5,3 g/L a 20 ºC), que foi usado na definição

de escalas de pH. Em relação à estrutura molecular deste sal, é de notar a presença de dois centros

de quiralidade nos carbonos centrais.

 Figura 2.2.1: Estrutura simplificada do KHT.
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2.3: Mecanismo de precipitação

A precipitação de uma qualquer espécie implica uma quantidade em excesso dessa espécie

em solução.  Se por qualquer  motivo,  a capacidade de uma solução em conter  um determinado

componente baixa, ficando este valor de solubilidade abaixo da concentração do componente, diz-se

que a solução está sobressaturada. A sobressaturação pode ser definida como a diferença ou o rácio

entre a concentração de um dado componente em solução e a respectiva solubilidade á temperatura

da solução, sendo o rácio a mais comummente usada:

eq. 2.3.1

Sendo a precipitação uma mudança de fase, pode escrever-se:

eq. 2.3.2

Em que  ΔGsuperfície e   ΔGvolume representam a  variação  da  energia  livre  de  Gibbs  entre  a

superfície e o interior de uma partícula, e entre uma partícula marcroscópica e o soluto em solução.

Assumindo  uma  geometria  esférica  para  as  pertículas  de  precipitado  no  seio  do  fluido,

correspondendo ao caso de nucleação primária, pode escrever-se:

eq. 2.3.3

Em que γ representa a tensão superficial da partícula e ΔGv representa a variação de energia

livre de Gibbs de precipitação por unidade de volume. Sendo ΔGv   uma quantidade negativa, esta

curva tem um máximo calculável através de derivação:
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eq. 2.3.4

Este raio crítico corresponde ao tamanho mínimo de uma partícula estável, Isto indica que há uma

gama de raios inferiores ao raio crítico que . É usual definir-se a velocidade de nucleação como uma

lei do tipo Arrhenius:

eq. 2.3.5

Em  que  k representa  a  constante  de  Boltzmann  e  T  a  temperatura  em  Kelvin. Esta

velocidade de nucleação pode ser expressa em termos da temperatura e da sobressaturação como:

eq. 2.3.6

Em que v é o volume molar. Esta expressão prevê um aumento da velocidade de nucleação

com S e T. No entanto as observações experimentais indicam que a velocidade de nucleação não

tem crescimento monótono, mas passa por um máximo. Foi proposto que este desvio é explicado

pelo aumento súbito da viscosidade que restringe o movimento de partículas e consequente inibição

da formação de um cristal. Esta realidade pode ser prevista pela seguinte expressão:

eq. 2.3.7

Em que ΔG' é um termo que contabiliza o aumento da energia de activação do movimento

molecular na interface entre a matriz e o embrião devido à viscosidade. Quando este último termo
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se torna grande, o primeiro é geralmente muito pequeno devido ao aumento de S. Pode assumir-se

que  o  tempo  decorrido  entre  a  ocorrência  da  sobressaturação  e  o  aparecimento  dos  primeiros

cristais, o tempo de indução, tind , é inversamente proporcional a J (Westin, K. J., Rasmuson, Å.C.

(2005)).

21



2.4: Técnicas de Estabilização Tartárica

2.4.1: Estabilização por Frio

Das técnicas preventivas, destaca-se a estabilização por frio como a mais usada, no entanto

tem-se criado interesse nas técnicas de permuta iónica e electrodiálise como alternativa de menores

custos energéticos. Quanto às técnicas remediais, elas consistem na adição de protectores coloidais,

também designados por inibidores de precipitação, ao vinho, sendo os mais usados a CMC, o AMT e

as manoproteínas.

Relativamente à estabilização por frio, ela baseia-se no abaixamento da solubilidade do KHT

com  o  abaixamento  da  temperatura,  descrito  na  secção  anterior.  Se  um  vinho  tiver  uma

concentração de  KHT superior  à  concentração de solubilidade  a  uma determinada temperatura,

também designada por  saturação;  ele  fica  em condições  de  sobressaturação sendo esta  a  força

motriz responsável pela estabilização por frio usada na indústria actualmente. A operação industrial

de  estabilização  é  realizada  a  temperaturas  próximas  da  temperatura  de  congelação  do  vinho,

tipicamente entre -4 e 0 ºC, durante um período entre 10 dias a 3 semanas, sendo 7 dias o mais

comum (Greeff, A.E., et. al. (2012)), já Lasanta et. al. refere 3 dias a 3 semanas como período típico

de estabilização por frio. Esta estabilização por frio pode ser auxiliada com a adição de sementes de

cristais  de  KHT ao vinho de modo a acelerar a remoção do  KHT,  podendo reduzir  o tempo de

estabilização assim como tornar desnecessárias temperaturas tão baixas, este é o chamado método

de contacto.

2.4.2: Permuta iónica

A operação  de  permuta  iónica  consiste  em  fazer  contactar  o  vinho  com  uma  matriz

polimérica  com  grupos  funcionais  de  carga  positiva  ou  negativa,  permutando  iões  de  carga

contrária. Desta forma é possível remover catiões do vinho com resinas catiónicas, e aniões com

resinas aniónicas. Actualmente, só se encontra autorizada na união europeia a permuta catiónica,

sendo realizada com resinas catiónicas em ciclo ácido, permutando os iões K+ e Ca2+ presentes no

vinho por iões H+. Esta operação é muito eficaz a remover os catiões do vinho, no entanto leva a
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uma diminuição do pH para valores próximos de 2. Este tratamento implica a mistura de vinho

tratados e não tratado, para contrabalançar a diminuição do pH de modo a que não seja menor que

3, ou diminua mais de 0,3, sendo 0,2 o valor mais comum. Há também a possibilidade de uma

ligeira perda de cor em vinhos tintos devido à retenção de compostos fenólicos nas resinas.

2.4.3: Electrodiálise

A operação de electrodiálise para estabilização tartárica, consiste em fazer passar o vinho

por um módulo de membranas contendo membranas selectivas de permuta de catiões e de aniões.

Quando sujeitos a um campo eléctrico, as espécies carregadas presentes no vinho, deslocar-se-ão até

ao pólo de sinal contrário à sua própria carga. Os catiões vão permeando através de membranas

catiónicas, sendo retidas por membranas aniónicas, ocorrendo o processo inverso para os aniões. Ao

atingirem os respectivos pólos, os aniões são oxidados e os catiões reduzidos. Faz-se passar uma

corrente aquosa nos pólos que arrasta os produtos, removendo-se assim continuamente o KHT do

vinho,  passando-o  para  a  corrente  aquosa.  Este  processo  tem  pouco  impacto  nas  qualidades

oraganolépticas do vinho conjugado com uma remoção eficaz do KHT.

2.4.4: Adição de Protectores Coloidais

A adição de protectores coloidais ao vinho é a maneira mais simples de realizar estabilização

tartárica.  Estes  estabilizadores  funcionam  inibindo  a  formação  dos  cristais  de  KHT.  Não  se

encontraram trabalhos que apresentassem cabalmente o mecanismo de actuação destes compostos,

no entanto é ubíquo na literatura que se debruça sobre a estabilização tartárica, o reconhecimento da

sua eficácia a efectuar essa estabilização. São mencionados em Gerbaud, V., et. al. (2010), a CMC,

o AMT e as manoproteínas como os aditivos mais usados tendo sido o AMT o primeiro a ter sido

introduzido no mercado. Estes aditivos ligam-se aos centros activos dos cristais impedindo o seu

crescimento. O AMT, sendo um produto de esterificação interna do Ácido tartárico é susceptível a

hidrólise, podendo contribuir para uma maior instabilidade tartárica de vinhos a que é adicionado.

Já a CMC e as manoproteínas têm a vantagem de uma maior estabilidade, no entanto, a regulação

europeia apenas permite o uso de CMC em vinhos brancos, já que em tintos, pode gerar turbidez e

alteração de cor.
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Em Lasanta,  C.  & Gómez,  J.  (2012),  faz-se  uma breve  comparação das  várias  técnicas

mencionadas  relativamente  a  custos  apresentados  por  diferentes  autores,  concluindo  que  a

electrodiálise é consistentemente a mais cara das opções.

2.5: Opções de Tratamento de Efluente de Electrodiálise

Com o objectivo de fornecer indicações de como tornar a estabilização tartárica de vinhos

através de electrodiálise uma operação menos custosa, com partircular ênfase na poupança da água

de  lavagem  dos  eléctrodos,  fazendo  uso  de  uma  operação  de  nanofiltração;  consideraram-se

fundamentalmente  duas  abordagens  diferentes.  A primeira,  consistiu  no  estudo de  maneiras  de

aumentar a solubilidade de  KHT em soluções aquosas.  A segunda, na estabilização de soluções

sobressaturadas de KHT por adição de protectores coloidais, de uma forma semelhante ao que se faz

ao vinho.

2.5.1: Aumento da Solubilidade

 Uma das maneiras mais simples de aumentar a solubilidade do KHT em soluções aquosas, é

através da manipulação do pH das soluções (Skoog, D.A., et. al. (1991)). A adição de um ácido forte

a soluções contendo um ião comum, resulta sempre no deslocamento dos equilíbrios químicos em

que  esse  ião  participe.  No  caso  concreto  do  KHT estabelecem-se  os  seguintes  equilíbrios  em

solução, para além da autoprotólise da água:

eq. 2.5.8

eq. 2.5.9

eq. 2.5.10
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Recorrendo à lei de Le Chatelier, podemos afirmar que uma solução contendo KHT reagirá

de modo  a minimizar o efeito da adição de um ácido forte, mitigando a diminuição do pH. Sendo

os iões tartarato e bitartarato bases conjugadas do Ácido Tartárico, eles têm diponibilidade para

aceitar o ião H+ fornecido pelo ácido inorgânico. Isto resulta numa diminuição da concentração do

ião  bitartarato,  resultando num abaixamento  do  produto [K+][HT-].  Uma vez  que  o produto  de

solubilidade  KS=[K+]sat[HT+]sat é  uma  medida  da  solubilidade,  mas  também  uma  constante  de

equilíbrio termodinâmico, que depende apenas da temperatura, não sendo afectado pela presença de

um ácido forte;  é  possível  afirmar  que a  adição desse ácido  desloca  os  equilíbrios  de  modo a

favorecer a dissolução de mais  KHT. Esta é portanto uma maneira de aumentar a solubilidade do

KHT em soluções aquosas.

2.5.2: Estabilização de Soluções Sobressaturadas

Uma forma de contornar o problema da baixa solubilidade do KHT é simplesmente evitar a

precipitação, prevenindo o crescimento dos cristais. À semelhança do que acontece no vinho, a

precipitação em soluções aquosas pode ser combatida com a adição de protectores coloidais que

evitem o crescimento dos cristais de KHT. A utilização destes aditivos em casos industriais tem sido

estudada  para  situações  em  que  interessa  evitar  a  precipitação  de  compostos  incrustantes  em

superfícies  causando  foulings,  sendo  um dos  principais  causadores  deste  tipo  de  fenómenos  o

Carbonato de Cálcio em relação à transferência de calor (Westin, K. J., Rasmuson, Å.C. (2005)). 

No caso específico do KHT, a principal utilização de protectores coloidais relaciona-se com

a estabilização tartárica de vinhos, já discutida anteriormente. Sendo a lógica de aplicação a mesma,

é de esperar piores desempenhos destes estabilizadores em meio aquoso, uma vez que a sua acção

em vinhos  é  coadjuvada  pela  presença  de  polissacáridos  e  polifenóis  15.  Isto  significa  que  é

expectável  que  as  concentrações  de  aditivo  necessárias  para  efectuar  estabilização  de  soluções

aquosas de KHT sobressaturadas sejam maiores que as quantidades típicas usadas na estabilização

de vinhos.

É portanto de notar a diferença entre a acção de um ácido forte ao nível dos equilíbrios

químicos, e dos de aditivos como CMC e AMT que apenas retardam o crescimento dos cristais após

o início da precipitação.
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2.6: Nanofiltração

A  nanofiltração  é  um  processo  de  membranas  conduzido  por  pressão.  A  pressão

transmembranar ΔP é a força motriz que resulta no fluxo do solvente através da membrana, criando

a corrente  do  permeado;  e  retendo  os  solutos  na  corrente  do  rejeitado.  A nanofiltração  é  uma

operação usada para concentrar solutos com pesos moleculares inferiores a 1000 Da, obtendo-se

exclusões elevadas para sais bivalentes. A gama de pressões operatórias típicas de nanofiltração

situa-se entre os 10 e os 40 bar. Esta operação tem grande interesse industrial devido à possibilidade

de separar sais monovalentes, de bivalentes, tendo estes últimos exclusões tipicamente maiores que

os primeiros.

No caso específico desta tese, considerou-se uma operação de nanofiltração para efectuar a

concentração de efluentes de electrodiálises que efectuem a estabilização tartárica de vinhos. Este

acoplamento entre as duas operações de membranas, tem como objectivo efectuar a recuperação da

água de processo necessária  na  operação de electrodiálise,  para  a  remoção dos  compostos  que

migram até aos pólos. Esse efluente contém o KHT retirado ao vinho, sendo portanto o tratamento

desta corrente de modo a criar condições que permitam a maior recuperação de água possível; o

principal escopo dos trabalhos realizados.

Os principais problemas considerados em relação à nanofiltração, foram a ocorrência de

patamares limite de fluxo, a possibilidade de obter fluxos e exclusões elevados em simultâneo, e o

efeito da eventual precipitação de KHT nos fluxos de permeação e consequências para a operação

de nanofiltração.

Os ensaios realizados durante este trabalho foram os chamados ensaios de concentração, em

que a alimentação e o rejeitado pela membrana são a mesma corrente. Desta forma, as soluções de

trabalho circulam em circuito fechado, removendo-se continuamente aquilo que permeia através da

membrana. A concentração de solutos na alimentação/rejeitado sofre então um aumento constante.
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3: Aparelhos e Produtos

3.1: Aparelhos de laboratório

No decorrer  dos  trabalhos  desta  tese,  foram usados,  para  além do  material  comum de

laboratório, os seguintes aparelhos:

3.1.1: Balança analítica

Foi usada uma balança analítica da marca Sartorius, modelo Basic, com resolução de 10-4 g.

3.1.2: Banho termostatizado

Foi usado um banho termostatizado da marca Huber, modelo Polystat cc2, com controlo

electrónico da temperatura de resolução de 0,1 ºC, com circulação do fluido térmico a um copo com

camisa.

3.1.3: Bomba de deslocamento positivo

Foi usada uma bomba de deslocamento positivo do fabricante Wanner Engineering Inc.,

modelo Hydra-cell pump G13XKSGHHEMH, com variador de velocidade para a realização dos

ensaios com membranas.
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3.1.4: Condutivímetro

Foi usado um condutivímetro com medição simultânea da condutividade e temperatura da

marca Crison, modelo GLP32 com resolução de 1  μS/cm, e  correcção automática do efeito da

temperatura na condutividade.

3.1.5: Medidor de pH

Foi utilizado um medidor de pH da marca Crison, modelo micro pH 2002, de resolução 10 -3.

Este aparelho efectua correcções de pH mediante input da temperatura de medição pelo utilizador.

3.1.6: Módulo de membranas

Para os ensaios com membranas, foi usado o módulo de pressão LabStak M20-0,72-PSO, do

fabricante  Danish  Separation  Systems.  A instalação  de  membranas  usada  neste  trabalho  era

composta por 3 elementos principais, um permutador de calor,  um módulo de pressão de fluxo

cruzado, e um tanque de equalização. O módulo de pressão de fluxo cruzado tem uma área útil de

membrana variável entre 0,036 e 0,72 m2.  As membranas são instaladas entre espaçadores,  que

distribuem o fluido;  e  pratos  colectores,  que recolhem o permeado.  Esta  pilha  de espaçadores,

membranas e pratos é comprimida entre duas flanges que também servem de entrada e saída da

alimentação e rejeitado.

 Para além destes equipamentos, a instalação dispunha ainda de barómetros na entrada e

saída do fluido, e uma válvula reguladora da pressão nesse mesmo módulo.

O módulo de pressão apresenta-se na figura 1.2, montado com uma configuração de 4 pratos

colectores  de  permeado,  correspondente  à  configuração  usada  nos  ensaios  de  concentração.  O

tanque representado corresponde ao tanque de 3 L original, tendo sido utilizado em conjunto com

um outro de 10 L no decorrer dos vários ensaios.
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Figura 3.1.6.1: Módulo de membranas LabStak M20.

3.1.7: Membranas

Foram  utilizadas  neste  trabalho,  as  membranas  de  nanofiltração  NF90  da  marca  Dow

Filmtec.
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3.2: Produtos

No decorrer dos trabalhos foram usados os seguintes produtos químicos de laboratório e

comerciais:

3.2.1: Ácido Nítrico

O ácido nítrico concentrado usado durantes os trabalhos é da marca Panreac, com densidade

1,395 kg/L, e fracção mássica de HNO3 de 65 %.

3.2.2: Ácido MetaTartárico

O AMT usado nos vários ensaios, é o produto comercial AMT Plus Quality, de alto grau de

esterificação,  fornecido  por  Enartis  Portugal  Unipessoal  Lda.,  específico  para  a  estabilização

tartárica de vinhos.

3.2.3: Bitartarato de Potássio

Durante os trabalhos foram usados três marcas diferentes de KHT, a primeira já disponível

no laboratório antes do início dos trabalhos, era da marca Riedel-de Haën com pureza 99,5 %. Os

dois  restantes  são  da  marca  Sigma-Aldrich  e  LabSolve  com  purezas  de  99,6  e  99,85  %

respectivamente.

3.2.4: Cloreto de Sódio

O  Cloreto  de  Sódio  usado  para  a  caracterização  das  membranas  é  da  marca  AnalaR

Normapur, com uma pureza de 99,9 %.
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3.2.5: CarboxiMetilCelulose Sódica

A  CMC usada  durante  os  trabalhos  é  uma  solução  aquosa  comercial  CELLOGUM  L,

fornecido por  Enartis Portugal Unipessoal Lda., com fracção mássica de 5 % de CMC e 0,3 % de

SO2.

3.2.6: Sulfato de Sódio

O Sulfato de Sódio usado para a caracterização das membranas é da marca Scharlau, com

pureza de 99,9 %.
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4: Ensaios de Solubilidade e Estabilização

Os  ensaios  de  solubilidade  e  estabilização  realizados  podem  dividir-se  em  três  partes

distintas: a primeira parte consistiu na determinação da solubilidade de KHT em soluções aquosas

em função do pH, utilizando diferentes concentrações de ácido nítrico a várias temperaturas. Os

resultados  obtidos  correspondem a  solubilidades,  uma vez  que  a  adição  de  um ácido  forte  irá

deslocar os equilíbrios em que o KHT participa, favorecendo a dissolução de maiores quantidades

deste sal.

Quanto à segunda parte destes ensaios, ela consistiu na utilização de protectores coloidais

para estabilizar soluções aquosas sobressaturadas de  KHT.  Os protectores usados foram  CMC e

AMT, às temperaturas de 10 e 30 ºC, para vários graus de sobressaturação. Estes dois compostos são

utilizados pela indústria vitivinícola  como estabilizadores tartáricos,  e  o seu efeito  traduz-se no

aumento do tempo necessário para se dar a precipitação de  KHT,  aumentando portanto a meta-

estabilidade de soluções sobressaturadas de KHT.

A Terceira  e  última  parte  relativa  a  estes  ensaios,  consistiu  na  conjugação  das  duas

abordagens descritas anteriormente. Nesta parte, pretendeu-se estabilizar soluções sobressaturadas

obtidas a partir de soluções acidificadas, semelhantes às obtidas na primeira parte, e portanto já sob

o efeito de aumento da solubilidade decorrente do abaixamento do pH. O procedimento seguido

para a avaliação da estabilidade foi semelhante ao efectuado na segunda parte, com a diferença de

que,  neste  caso,  a  sobressaturação  diz  respeito  a  soluções  acidificadas,  contrastando  com  as

soluções usadas na segunda parte, em que apenas se usou água e  KHT. Esta terceira parte herda

necessariamente os critérios das partes anteriores nos pontos em que os procedimentos coincidam

de modo a poderem ser directamente comparáveis.
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4.1: Método dos Ensaios de Solubilidade em Função do pH

Na  primeira  parte  destes  ensaios,  pretendeu-se  determinar  a  solubilidade  de  KHT em

soluções aquosas, em função do pH, a várias temperaturas. Pretendeu-se determinar a magnitude da

influência do pH na solubilidade de  KHT de modo a verificar  se  este  seria  um parâmetro que

pudesse  ser  vantajosamente  alterado,  de  modo  a  aumentar  a  solubilidade  de  KHT em  águas

provenientes da operação de electrodiálise de vinhos.

De modo a limitar  uma gama de pH razoável  a  nível  industrial,  optou-se por  limitar  a

proporção entre as massas de ácido nítrico e de água a 1%; tendo-se estudado os pontos de 0,1; 0,2;

0,5 e 1% para as determinações feitas nesta parte.

Finalmente foi discriminado o efeito da temperatura no pH e na solubilidade do  KHT, de

modo  a  cobrir  amplamente  as  condições  operatórias  típicas  destas  operações.  Como tal  foram

realizadas determinações de pH e solubilidades a 10, 20 e 30 ºC.

Foi  realizado  adicionalmente  um  ensaio  em  tudo  semelhante  aos  demais  com  a  única

diferença de ter sido adicionado etanol na proporção mássica de 0,5 %, a 30 ºC, para se poder

avaliar o impacto de pequenas quatidades de etanol na solubilidade de soluções de KHT.

 De modo a obter estes valores de uma forma expedita e no entanto garantindo uma precisão

satisfatória dos resultados, foi empregue o seguinte método:

1º passo: obtenção de uma solução saturada á temperatura de estudo.

2º  passo:  adição  da  quantidade  necessária  de  ácido  nítrico  concentrado  para  obter  a

concentração de 0,1 %.

3º passo: várias adições de pequenas quantidades conhecidas de  KHT até não se observar

mais dissolução.

4º  passo:  adição  da  quantidade  necessária  de  ácido  nítrico  concentrado  para  obter  a

concentração de 0,2 %.

5º passo: repetição do 3º passo.

6º  passo:  adição  da  quantidade  necessária  de  ácido  nítrico  concentrado  para  obter  a

concentração de 0,5 %.
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7º passo: repetição do 3º passo.

8º  passo:  adição  da  quantidade  necessária  de  ácido  nítrico  concentrado  para  obter  a

concentração de 1 %.

9º passo: repetição do 3º passo.

Para a preparação da solução saturada inicial; às temperaturas de 10, 20 e 30 ºC; foram

utilizados valores de solubilidade encontrados na literatura. As soluções saturadas foram preparadas

a uma temperatura superior à de estudo para facilitar a dissolução, e posteriormente a solução foi

arrefecida até à temperatura de estudo num copo com camisa usando um banho termostatizado.

A determinação da solubilidade de KHT em função das várias concentrações de ácido nítrico

às diferentes temperaturas estudadas, foi feita adicionando pequenas quantidades de KHT pesadas

rigorosamente até ser facilmente detectável, a olho nu, a incapacidade da solução de dissolver mais

KHT. Chegado a este ponto, considerou-se a solubilidade determinada com um erro igual à última

adição  feita,  e  adicionou-se  uma  quantidade  adequada  de  ácido  nítrico  para  se  estudar  uma

concentração superior, caso ainda houvesse essa necessidade.
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4.2: Resultados dos Ensaios de Solubilidade em Função do pH

Os resultados relativos a estes ensaios apresentam-se na Tabela 4.2.1 e figura 4.2.1:

Tabela 4.2.1: Solubilidade de KHT em função do pH.

passo 0 1 2 3 4

m HNO3/m 
H2O %

0 0,1 0,2 0,5 1

T=30 ºC

pH 3,55 3,10 2,71 2,02 1,67

solubilidade de
KHT (g/L)

6,95 8,22 9,24 15,33 28,30

Solubilidade 
relativa

1,00 1,18 1,33 2,21 4,07

T=20 ºC

pH 3,48 2,75 2,35 1,96 1,51

solubilidade de
KHT (g/L)

5,31 5,50 7,24 15,25 25,34

Solubilidade 
relativa

1,00 1,04 1,36 2,87 4,78

T=10 ºC

pH 3,42 2,69 2,31 1,70 1,27

solubilidade de
KHT (g/L)

4,04 4,46 6,51 12,61 21,66

Solubilidade 
relativa

1,00 1,10 1,61 3,12 5,36
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Figura 4.2.1: Solubilidade de KHT em função do conteúdo de ácido nítrico.

Como é de esperar, as maiores solubilidades ocorrem às maiores temperaturas, e portanto em

princípio as temperaturas mais altas serão mais vantajosas.
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Figura 4.2.2: Solubilidade de KHT em função do pH.

Pode verificar-se uma clara tendência de aumento da solubilidade com a diminuição do pH.

Também aqui ocorrem as maiores solubilidades para as temperaturas mais altas.
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Figura 4.2.3: Solubilidade relativa de KHT em função do pH.

Nesta  figura  temos  representada  a  solubilidade  relativa  correspondente  aos  ensaios

anteriores, em função do pH. Esta solubilidade relativa é calculada da seguinte forma:

eq. 4.2.1

em que  [KHT]pH,  T representa a concentração de saturação a um dado pH e a uma dada

temperatura, e [KHT]sat,  T representa a  concentração de saturação à temperatura T. Desta forma é

possível comparar o aumento relativo da solubilidade em função do pH para as várias temperaturas,

e é notório que, em termos relativos, o pH tem maior influência na solubilidade para temperaturas

mais baixas.

Pode concluir-se que o pH é um parâmetro com grande influência na solubilidade de KHT,

especialmente a baixas temperaturas, onde o seu efeito é mais pronunciado, sendo que as maiores

concentrações de saturação ocorrem a temperaturas mais altas, e que baixas concentrações de etanol

não influenciam apreciavelmente a solubilidade.

39

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
0

1

2

3

4

5

6

30 ºC

20 ºC

10 ºC

pH

S
o

lu
b

ili
d

a
d

e
 r

e
la

tiv
a

Solubilidade relativa=
[KHT ]pH ,T

[KHT ]sat ,T



4.3: Método de Estabilização de soluções com CMC

Na segunda parte destes ensaios, pretendeu-se estabilizar soluções sobressaturadas de KHT

para diferentes graus de sobressaturação e temperaturas, de modo a obter as concentrações mínimas

de CMC que permitissem efectuar essa estabilização.

Devido  à  natureza  do  efeito  dos  protectores  coloidais,  e  ao  efeito  temporário  da

estabilização,  torna-se  necessário  definir  um  intervalo  de  tempo  mínimo  como  critério  de

estabilidade.  As  soluções  sobressaturadas  foram  portanto  avaliadas  quanto  à  sua  estabilidade,

usando um critério temporal de 1 h, tempo ao fim do qual se avaliou o aspecto das soluções. Se a

solução não precipitasse no período de uma hora, ou apenas apresentasse um ligeiro aumento de

turbidez,  considerou-se que a  concentração de  CMC era  adequada para estabilizar  a  solução,  e

avançou-se para um novo ensaio.  Caso contrário,  se a precipitação tivesse ocorrido,  tendo-se a

solução tornado totalmente opaca, e com um aspecto "leitoso", a solução seria novamente aquecida

até  ocorrer  dissolução total;  altura em que seria  adicionada uma nova quantidade adequada de

solução de  CMC que permitisse a realização de um novo ensaio a uma concentração de  CMC

superior.  Uma vez  que  a  adição  de  solução de  CMC efectua  necessariamente  uma diluição  da

solução de trabalho, foi adicionada uma quantidade adequada de KHT para compensar essa diluição

sempre que se adicionou solução de CMC, de modo a manter as condições de sobressaturação de

KHT e o procedimento seria repetido nas novas condições de concentração de CMC.

As sobressaturações de  KHT estudadas foram 1,5; 2 e 3, e foram calculadas utilizando a

seguinte fórmula:

eq. 4.3.1

Sendo que [KHT]sat representa a concentração de KHT de uma solução saturada a uma certa

temperatura. Deste modo torna-se possível comparar ensaios a várias temperaturas, desde que se

usem as mesmas sobressaturações.

As temperaturas de estudo destes ensaios foram 30 e 10 ºC, de modo a cobrir as condições

típicas das operações de membranas. A primeira concentração de  CMC estudada no início destes

ensaios foi de 20 mg/L. Esta concentração de CMC corresponde à maior concentração estudada em

Gerbaud,  V.,  et.  al.  (2010).  No  entanto  o  trabalho  deste  autor  apenas  se  debruça  sobre  a
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estabilização de  KHT em vinhos,  ao invés de soluções aquosas.  Verificou-se portanto,  que essa

gama de valores era muito insuficiente para efectuar as estabilizações necessárias em meio aquoso,

o que fica claro nos resultados obtidos, sendo estes várias ordens de grandeza superiores aos valores

usados por Gerbaud.

. Em todos os ensaios se utilizaram 100 mL de água desionizada para a preparação da solução

inicial, tendo sido este o único caso em que se não se usou 200 mL como base de cálculo devido à

necessidade  de adicionar  volumes significativos  de  solução aquosa  de  CMC que  excederiam o

volume disponível do copo termostatizado.

A obtenção das soluções sobressaturadas foi efectuada juntando a massa de KHT necessária

para obter uma solução com sobressaturação S à temperatura T, à água desionizada, seguida de

aquecimento até todo o KHT estar dissolvido.

Em seguida apresentam-se os passos seguidos de forma a obter as concentrações de  CMC

pretendidas em função de cada sobressaturação, e de cada temperatura:

1º passo: preparação de uma solução com sobressaturação S à temperatura de estudo.

2º passo: adição da quantidade adequada de solução de CMC.

3º passo: arrefecimento da solução até á temperatura de estudo.

4º passo: início da contagem do tempo, assim que se atinge a temperatura de estudo.

5º passo: observação da solução passada 1 hora.
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4.4: Resultados da Estabilização de Soluções com CMC

Os resultados  destes  ensaios  são apresentados  na Tabela  4.4.1 onde a  coluna  da  direita

contém as concentrações de CMC que estabilizam as soluções com as respectivas sobressaturações,

durante pelo menos 1 h:

Tabela 4.4.1: Resultados dos ensaios com CMC.

S T (ºC) [CMC] (mg/L)

1,5 10 50

1,5 30 75

2 10 500

2 30 1750

3 10 2250

3 30 >5000

Pode concluir-se  que  é  possível  estabilizar  soluções  sobressaturadas  de  KHT,  durante  o

período de 1 h.  No entanto é notório o aumento das quantidades necessárias para o fazer para

sobressaturações  mais  elevadas.  O  aumento  da  temperatura  leva  também  ao  aumento  das

quantidades  de  CMC necessárias  para  estabilizar  soluções  sobressaturadas;  e  no  caso  de  uma

solução com S=3 a 30 ºC, não foi possível efectuar a sua estabilização, utilizando a solução de

CMC disponível no laboratório.
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4.5: Método de Estabilização de soluções com AMT

Na  continuação  da  segunda  parte  dos  ensaios  de  precipitação,  pretendeu-se  estabilizar

soluções sobressaturadas de KHT, a várias temperaturas e graus de sobressaturação utilizando AMT.

Tanto o critério de estabilidade como as temperaturas e os graus de saturação estudados,

foram semelhantes aos dos ensaios com CMC de modo a permitir comparar os resultados obtidos

quer com AMT quer com CMC. Optou-se por iniciar os ensaios com AMT usando a concentração de

10 mg/L; a mesma utilizada nos ensaios com CMC de modo a ter uma comparação inicial entre os

dois aditivos. Todos os ensaios foram realizados usando 200 mL de água desionizada como base de

cálculo.

De modo a obter as concentrações de AMT adequadas à estabilização das várias soluções de

KHT, foi utilizado um método semelhante ao dos ensaios com CMC, com as alterações necessárias

decorrentes das diferenças entre os dois estabilizantes. O método utilizado descreve-se em seguida:

1º passo: preparação de uma solução com sobressaturação S à temperatura de estudo.

2º passo: adição da quantidade adequada de AMT.

3º passo: arrefecimento da solução até á temperatura de estudo.

4º passo: início da contagem do tempo, assim que se atinge a temperatura de estudo.

5º passo: observação da solução passada 1 hora.

Novamente como aquando dos ensaios com CMC, a solução em estudo seria avaliada ao fim

de  uma  hora,  e  caso  não  tivesse  ocorrido  precipitação,  ou  a  solução  apresentasse  um  ligeiro

aumento de turbidez, considerou-se a concentração de AMT usada como adequada para estabilizar a

solução  de  KHT nas  condições  de  sobressaturação  e  temperatura  usadas.  Se  pelo  contrário,  a

solução tivesse precipitado, apresentando um aspecto "leitoso" e totalmente opaca, um novo ensaio

seria iniciado, após reaquecimento para efectuar redissolução do KHT e a adição de uma quantidade

de AMT adequada para o estudo de uma concentração de AMT superior.
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4.6: Resultados da Estabilização de Soluções com AMT

Os resultados dos ensaios com AMT são apresentados na Tabela 4.6.1:

Tabela 4.6.1: Resultados dos ensaios com AMT.

S T (ºC) [AMT] (mg/L)

1,5 10 11

1,5 30 50,5

2 10 26,5

2 30 224

3 10 224,5

3 30 1004

É possível concluir que o AMT é mais eficaz na estabilização de soluções de KHT, uma vez

que as concentrações de AMT usadas são em geral menores que as de CMC nas mesmas condições

de saturação e temperatura. Como seria de esperar, e à semelhança da CMC, é necessário mais AMT

para estabilizar  soluções  sobressaturadas  à  medida que a  temperatura aumenta e  para graus  de

sobressaturação maiores. Para além disso, uma outra vantagem do  AMT é estabilizar facilmente

soluções de  KHT com S=3 a 30 ºC, o que não foi  possível  conseguir com a solução de  CMC

disponível.
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4.7: Método de Estabilização de Soluções Acidificadas

Na  terceira  e  última  parte  destes  ensaios,  conjugaram-se  as  duas  ideias  exploradas

anteriormente.  Desta  vez  partiu-se  de  soluções  acidificadas  como base  para  investigar  se  seria

possível estabilizá-las com AMT. Como na parte anterior, foram realizados ensaios a 10 e a 30 ºC

sobre  soluções  saturadas  a  pH's  1,255  e  1,672  respectivamente.  Estes  pH's  correspondem  às

soluções  saturadas  com  maior  concentração  de  ácido  nítrico  estudadas  na  primeira  parte  dos

trabalhos.

Estes ensaios de estabilização de soluções acidificadas, apenas se debruçaram sobre soluções

com S=1,5, isto deveu-se principalmente ao facto da solubilidade aumentar significativamente para

pH's mais baixos, e se tornar difícil dissolver o KHT necessário para obter soluções com S=2 e 3.

O método experimental foi em todo semelhante ao dos ensaios com AMT e CMC.

4.8: Resultados da Estabilização de Soluções Acidificadas

Na Tabela 4.8.1 apresentam-se os resultados obtidos nestes ensaios:

Tabela 4.8.1: resultados dos ensaios com AMT e soluções acidificadas.

S T (ºC) [AMT] (mg/L)

1,5 10 498,3

1,5 30 1001,1

É notório o aumento das necessidades de AMT para estabilizar estas soluções acidificadas,

com  este  grau  de  sobresaturação,  em  comparação  com  soluções  contendo  apenas  KHT.  Este

resultado não é surpreendente uma vez que o conteúdo de KHT dessas soluções é  5,4 e 4,1 vezes

superior a 10 e 30 ºC respectivamente, em relação a soluções saturadas à mesma temperatura que

apenas contenham KHT.
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4.9: Modelo de solubilidade em função do pH

Com a obtenção de vários valores de solubilidade em função do pH, surgiu o interesse em

verificar se seria possível correlacioná-los com um modelo de solubilidade deduzido a partir de

princípios de equilíbrio químico. Este trabalho consistiu na tentativa de obter uma equação explícita

de solubilidades de KHT em função do pH e da concentração de ácidos inorgânicos, que oferecesse

resultados  fiáveis  apesar  das  aproximações  que  fossem necessárias  efectuar.  Uma  vez  que  no

decorrer deste trabalho apenas foi utilizado ácido nítrico, ele será utilizado nas deduções seguintes

como representante dos ácidos inorgânicos totalmente dissociados.

Em primeiro  lugar  assumiu-se  que  a  dissociação  entre  o  potássio  e  o  ião  bitartarato  é

completa (Bates, R.G. & Canham, R.G. (1951)):

eq. 4.9.1

Os equilíbrios em que o ião HT-1 participa podem descrever-se como:

eq. 4.9.2

eq. 4.9.3

O balanço de massa é:

eq. 4.9.4

Finalmente, o balanço de carga é:

eq. 4.9.5
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De equação 4.9.1 decorre:

eq. 4.9.6

Rearranjando os equilíbrios obtemos:

eq. 4.9.7

eq. 4.9.8

Substituindo as duas equações anteriores no balanço de massa resulta em:

eq. 4.9.9

Pondo [HT-1] em evidência e resolvendo:

eq. 4.9.10

Substituindo no balanço de carga:

eq. 4.9.11
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Rearranjando:

eq. 4.9.12

eq. 4.9.13

eq. 4.9.14

eq. 4.9.15

Se se  pretender  aplicar  este  modelo  a  soluções  apenas  contendo  KHT,  basta  suprimir  a

concentração do ácido inorgânico.  No entanto,  este  modelo  contêm algumas  aproximações  que

convém referir, sendo a primeira a omissão do ião Hidróxido do balanço de carga uma vez que, com

apenas KHT e um ácido inorgânico em solução, o meio será sempre ácido permitindo desprezar a

contribuição deste anião.
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A segunda  aproximação  foi  a  omissão  dos  coeficientes  de  actividade  nesta  dedução,

equivalendo isto a assumir-se que são todos unitários; no entanto, se na equação 4.9.15 se substituir

as  concentrações  das  várias  espécies  pelas  respectivas  actividades,  obtém-se  a  equação

termodinamicamente correcta. Da literatura (Bates, R.G. & Canham, R.G. (1951)) retiraram-se as

constantes de equilíbrio termodinâmicas que são calculadas com base na actividade, ao invés da

concentração  das  várias  espécies.  Esta  aproximação  levará  a  desvios  significativos  entre  as

previsões calculadas da equação 4.9.15 e os valores obtidos da literatura.

Numa segunda iteração, os coeficientes de actividade das várias espécies foram tomados em

consideração por via de equações de Debye-Hückel modificadas. Para as espécies iónicas foi usada

a equação de Debye-Hückel extendida:

eq. 4.9.16

Para o ácido tartárico (H2T), foi usada a equação de Truesdell-Jones:

eq. 4.9.17

Nestas equações, A e B são constantes que dependem da temperatura, a
i 
e a0

i
 são parâmetros

relativos aos raios iónicos e bi é um parâmetro de ajuste empírico, zi é a carga iónica e I representa a

força iónica do meio (Hamer,  W.J. (1968)). Sendo  H2T uma espécie não carregada,  a equação

4.9.17  reduz-se  ao  termo  linear  usualmente  tomado  como  0,1I  (Aqion,  Free  Hydrochemist

Software. Activity Coefficients: References and Remarks. http://www.aqion.de/site/101).

Finalmente, de modo a usar este modelo, é necessário o conhecimento das duas constantes

de acidez do ácido tartárico. Elas apresentam, segundo Bates, R.G. & Canham, R.G. (1951), as

seguintes dependências da temperatura:

eq. 4.9.18

eq. 4.9.19
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Tendo  estes  dados  é  então  possível  proceder-se  à  resolução  sistemática  das  equações

anteriores  de  modo  a  obter  as  concentrações  correspondentes  a  vários  pH's,  permitindo  a

comparação entre os valores previstos com os determinados experimentalmente.

Para efectuar esta comparação, foi necessário determinar primeiro se o modelo se ajustava

aos dados publicados na literatura. Bates, R.G., et. al. (1951) publicaram valores de pH de soluções

de KHT com várias concentrações a várias temperaturas. Estes valores foram usados como dados de

calibração  para  garantir  a  utilidade  do  modelo,  nomeadamente  a  adequação  dos  modelos  dos

coeficientes de actividade, e do parâmetro a
i
.

Posteriormente a equação 4.9.15 foi usada para prever a concentração de soluções de KHT

com pH e concentração de ácido nítrico conhecida, tendo estes valores sido comparados com os

obtidos experimentalmente durante os ensaios.

Uma vez  que  a  força  iónica  é  calculada  a  partir  das  concentrações  das  várias  espécies

carregadas, mas também é necessária para o cálculo dos coeficientes de actividade que por sua vez

são necessários para o cálculo das concentrações, a resolução deste sistema implica o uso de um

método iterativo de difícil implementação. 

Foi  portanto  usado  um método  de  estimativa  da  força  iónica.  Este  método  implicou  a

resolução do sistema de equações em pequenos incrementos de pH, a partir de um pH arbitrário ao

qual  se  pudesse  atribuir  um  coeficiente  de  actividade  adequado.  Uma  vez  que  o  limite  dos

coeficientes de actividade é 1 a diluição infinita, o valor mais adequado de pH para inicializar estes

cálculos é 7, correspondente a uma solução de concentração de KHT infinitamente pequena. A partir

desses  coeficientes  de  actividade  unitários,  calcularam-se  as  concentrações  das  várias  espécies,

recorrendo às equações 4.9.15, 4.9.7 e 4.9.8 e a respectiva força iónica. Este valor de força iónica

foi  então  utilizado  no  cálculo  dos  coeficientes  de  actividade  para  o  pH  seguinte,  e  assim

sucessivamente de modo a cobrir a zona de pH menor que 7.

Um esquema deste método é apresentado na Figura 4.9.1:
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Figura 4.9.1: esquema do método de resolução do modelo de solubilidade.

Obviamente este método só fornecerá bons resultados se a variação da força iónica e dos

coeficientes de actividade for pequena entre cada dois valores de pH consecutivos. Uma vez que o

incremento  entre  dois  pH's  consecutivos  é  uma variável  arbitrária,  este  problema é  facilmente

ultrapassável se se reduzir adequadamente o incremento do pH.

Uma outra limitação deste método é o facto do denominador da equação 4.9.15 introduzir

um comportamento  assimptótico  que a  introdução dos  coeficientes  de actividade  não consegue

contrariar,  e  portanto  se essa equação for  resolvida entre  pH 7 e  1,  obter-se-á uma assímptota

vertical que separa uma zona de concentrações positivas, de outra de concentrações negativas sem

sgnificado  físico.  A  posição  desta  assímptota  na  escala  de  pH,  depende  da  qualidade  da

aproximação feita para os coeficientes de actividade do ião H+, e portanto pode ser tomada como

um critério de qualidade do método, uma vez que todos os cálculos relativos a coeficientes de

actividade estão ligados entre si.

Na Figura 5.6.6 apresenta-se os resultados da a resolução das equações deste modelo sem

recorrer a coeficientes de actividade, à temperatura de 30 ºC:
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Figura 4.9.2: resultados do modelo sem coeficientes de actividade.

Este modelo prevê que não seja possível obter soluções de KHT com pH menor que 3,7 a 30

ºC,  no  entanto  Herington,  E.F.G.,  et.  al.  (1976)  apresenta  valores  de  pH de  soluções  de  KHT

saturadas a 30 ºC, todos eles iguais ou menores que 3,552. Isto indica que as aproximações feitas

não são válidas. No entanto se se introduzir o cálculo dos coeficientes de actividade os resultados

previstos aproximam-se mais dos valores publicados, como se pode comprovar pela Figura 4.9.3:
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Figura 4.9.3: resultados do modelo sem coeficientes de actividade.

Com a introdução deste refinamento nos cálculos, é possível constatar que a assímptota vertical se

deslocou para valores de pH mais baixos, estando agora os valores publicados contidos na zona de

pH  prevista  pelo  modelo.  No  entanto  foi  usado  outro  critério  de  avaliação  deste  modelo,

nomeadamente  a  comparação  entre  valores  de  pH   previstos  e  publicados,  para  uma  dada

concentração. Todos estas comparações foram feitas para as temperaturas de 10, 20, 30 e 40 ºC, e os

valores de pH em função das concentrações foram obtidos de Bates, R.G., et. al. (1951).

Foi usado o critério  do desvio quadrático médio entre  os  valores previstos  e  os  valores

publicados para avaliar a adequação deste modelo, tendo sido realizada uma análise de sensibilidade

ao parâmetro a
i
. Os resultados desta análise estão na Tabela 4.9.1:

Tabela 4.9.1: análise de sensibilidade ao parâmetro a
i
.

a
i 
 (Å) 1 2 3 4 5 6 7 8

DQM 8,60E-05 5,07E-06 9,19E-05 3,00E-04 5,94E-04 9,53E-04 1,36E-03 1,79E-03
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Pode concluir-se que o valor de a
i 
que melhor se adequa aos dados experimentais é o de 2 Å.

Assim, tendo o melhor ajuste possível aos dados publicados, calcularam-se as concentrações de

KHT correspondentes aos pH's determinados durante os ensaios de solubilidade em função do pH. 

Foi usado o mesmo critério do desvio quadrático médio para avaliar a precisão das previsões

do modelo contra 12 pares de valores de pH-solubilidade determinados durante os ensaios com

ácido  nítrico,  às  temperaturas  de  30,  20  e  10  ºC.  Estes  pares  de  valores  correspondem  às

concentrações de HNO3 estudadas durante esses ensaios o que permite calcular o termo relativo à

concentração de um ácido inorgânico na equação 4.9.15.

As previsões do modelo foram calculadas usando um método semelhante ao usado para a

calibração, com a diferença de que se fixou o pH nos valores determinados experimentalmente

correspondentes às concentrações de ácido nítrico estudadas, para cada temperatura; e se calcularam

os coeficientes de actividade iterativamente, até haver convergência; por oposição ao método usado

na  calibração,  em  que  se  usou  o  valor  da  força  iónica  de  um  dado  ponto,  para  estimar  os

coeficientes de actividade do ponto seguinte. A estimativa da solubilidade foi então comparada com

os valores determinados experimentalmente, através do desvio quadrático médio. Os valores de pH,

solubilidade determinada experimentalmente e previsões obtidas do modelo apresenta-se na Tabela

4.9.2.
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Tabela 4.9.2: Desvios Quadráticos e Desvio Quadrático médio do modelo de solubilidade.

m HNO3/m H2O
%

0,1 0,2 0,5 1

Solubilidade Experimental (mol/L)

30 ºC 4,37E-02 4,91E-02 8,15E-02 1,50E-01

20 ºC 2,64E-02 3,57E-02 7,83E-02 1,32E-01

10 ºC 2,37E-02 3,43E-02 6,68E-02 1,14E-01

pH

30 ºC 3,10 2,71 2,02 1,67

20 ºC 2,75 2,35 1,96 1,51

10 ºC 2,66 2,28 1,69 1,26

Previsões do modelo (mol/L)

30 ºC 4,74E-02 4,96E-02 7,56E-02 1,36E-01

20 ºC 2,31E-02 3,32E-02 7,22E-02 1,18E-01

10 ºC 1,97E-02 3,06E-02 5,53E-02 8,05E-02

Desvio Quadrático

30 ºC 1,36E-05 2,42E-07 3,46E-05 1,99E-04

20 ºC 1,10E-05 6,11E-06 3,68E-05 1,81E-04

10 ºC 1,56E-05 1,40E-05 1,33E-04 1,13E-03

Desvio Quadrático Médio: 1,48E-04

O resultado do desvio quadrático médio para este  caso foi de 1,48E-04 com um desvio

máximo de 1,13E-03. Este aumento de DQM pode ser explicado devido à incerteza introduzida nas

determinações  de  solubilidade  em  função  do  pH,  uma  vez  que  o  método  utilizado  para  a

determinação das solubilidades não produz resultados de grande rigor. Outra fonte de desvios é o

facto de, para pH's mais baixos, os valores de força iónica ultrapassarem o limite de validade das

equações  usadas  para  o  cálculo  dos  coeficientes  de  actividade,  no  entanto  é  possível  obter

estimativas razoáveis dado o pH e a concentração de ácido inorgânico.
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4.10: Discussão de resultados

No final desta parte dos trabalhos, torna-se possível tirar algumas conclusões importantes

relativamente ao que foi estudado. Do ponto de vista de uma operação de membranas, interessa

garantir o maior fluxo de permeação possível, de modo a minimizar a área de membrana necessária

para efectuar uma dada tarefa. No caso particular da remoção de KHT de vinhos, sendo este um sal

com baixa solubilidade,  uma das maneiras de garantir que os fluxos se mantenham elevados,  é

impedir a precipitação de KHT durante a operação de concentração de efluentes de electrodiálise. 

No decorrer  dos trabalhos,  ficou patente o efeito positivo do pH na capacidade de uma

solução aquosa dissolver  KHT. Isto leva a conclusão de que um efluente de electrodiálise ácido,

pode ser uma das maneiras mais simples de evitar uma precipitação prematura do KHT durante a

recuperação de  águas.  Nos estudos de  solubilidade  em função do pH,  ficou claro  que   baixas

quantidades de um ácido inorgânico forte podem aumentar a solubilidade do KHT mais de quatro

vezes, o que do ponto de vista da operação de membranas é uma grande vantagem; uma vez que,

quanto  maior  for  a  solubilidade  do  KHT menor  será  o  perigo  de  precipitação.  No  entanto  a

utilização de um ácido inorgânico forte poderá acarretar problemas de corrosão, ou de diminuição

do tempo de vida útil das membranas.

Relativamente ao efeito da temperatura nos ensaios de pH, há que notar a influência de

pequenas variações quer nas solubilidades, quer nos valores de pH respectivos, indicando que a sua

influência  nos equilíbrios destes sistema é de grande importância. Deste modo fica claro que a

temperatura será um dos parâmetros que mais importância terá durante o restante trabalho.

Quanto ao efeito dos protectores coloidais, a conclusão mais relevante é que o aumento das

necessidades  quer  de  AMT quer  de  CMC,  para  estabilizar  soluções  com  crescentes  graus  de

sobressaturação, torna esta via a menos apetecível do ponto de vista de uma operação industrial.

Isto deve-se a que as concentrações eficazes destes dois estabilizantes, em soluções aquosas são

grandemente superiores aos valores tipicamente usados na estabilização directa de vinhos. Por outro

lado, há que notar a diferença do mecanismo de geração da sobressaturação usado em laboratório

durante os trabalhos, e aquele que de facto ocorre durante a operação de membranas. O primeiro é

causado por um arrefecimento rápido, e o segundo é causado por uma remoção gradual do solvente.

Não é portanto possível comparar os dois directamente, no entanto os resultados obtidos indicam

uma tendência de aumento das necessidades de estabilizante que, conjugado com uma abordagem

que se baseie  na meta-estabilidade,  torna esta  abordagem a menos recomendável.  Fica também
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claro que o  AMT  é um estabilizante mais eficaz que a  CMC, e portanto os trabalhos posteriores

apenas recorreram à utilização de AMT.

Quanto  à  estabilização  de  soluções  previamente  acidificadas,  pode  concluir-se  que  as

necessidades de  AMT necessárias para estabilizar as soluções são também elevadas. No entanto,

uma vez mais, há que notar a diferença entre os mecanismos distintos de geração da sobressaturação

em laboratório e numa operação de membranas, sendo possível que obtenham resultados diferentes

para diferentes abordagens.

Relativamente ao modelo de solubilidade de  KHT em função do pH, apesar da introdução

dos vários coeficientes de actividade resultar em cálculos mais complexos, a resolução aproximada

deste  sistema  de  equações  fornece  boas  estimativas  de  concentração  de  KHT em  soluções

acidificadas e portanto, torna-se uma ferramenta de interesse para fazer estimativas sobre conteúdo

de KHT em efluentes que não se encontrem caracterizados.

5: Ensaios com Membranas

A parte experimental relativa aos ensaios com membranas consistiu na realização de ensaios

de concentração, utilizando soluções modelo de  KHT, e efluente de electrodiálise, cobrindo uma

vasta  gama  de  condições  operatórias  de  modo  a  determinar  a  situação  mais  favorável  para  a

realização da operação de nanofiltração.
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5.1: Método dos Ensaios com Membranas

Foram medidos o volume de permeado ao longo do tempo de modo a obter-se caudais que

foram posteriormente convertidos em fluxos de permeação.  Deste  modo foi  possível  avaliar  as

tendências de variação dos fluxos de permeação para as várias soluções preparadas em função das

várias condições operatórias.

Nesta parte do trabalho foram usados todos os conhecimentos adquiridos anteriormente no

que respeita à influência do pH na solubilidade do KHT, e na prevenção de precipitação mediante a

utilização de aditivos. Inicialmente, usaram-se apenas soluções contendo KHT, que foram sujeitas a

diferentes temperaturas e pressões de operação, fornecendo estes primeiros resultados, uma ideia da

magnitude dos efeitos quer de uma, quer de outra.

Posteriormente, avançou-se para ensaios com soluções acidificadas, com pH dentro da gama

estudada na parte dos ensaios de solubilidade. Também estas soluções foram sujeitas a diferentes

condições de temperatura e pressão operatória de modo a poder comparar-se o comportamento das

soluções acidificadas com as das soluções que apenas continham KHT.

Por último, foi estudado o efeito que o aditivo  AMT tem neste tipo de soluções, tendo-se

usado apenas a concentração de 50 mg/L em todos os ensaios em que foi usado AMT.

Findos os ensaios com soluções preparadas no laboratório, realizaram-se dois ensaios de

concentração com o efluente aquoso da electrodiálise, de modo a caracterizar o seu comportamento

sob as condições experimentadas com as soluções-modelo usadas anteriormente. O primeiro destes

ensaios foi realizado com o efluente nas condições em que foi recebido, e no último foi adicionado

AMT à concentração de 50 mg/L, tendo este ensaio encerrado os trabalhos no âmbito desta tese.
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5.2: Volumes de Retenção da instalação

Os valores relativos aos volumes de retenção da instalação utilizada no decorrer dos ensaios

foram estimados  usando  os  dados  presentes  no  manual  de  instruções  obtido  do  fabricante  do

equipamento, e calculando os volumes das mangueiras usadas na instalação. Foi também estimado

o volume de retenção relativo aos diferentes tanques usados no decorrer dos ensaios. Deste modo

foi possível calcular os vários volumes de retenção que as diferentes configurações utilizadas no

decorrer dos trabalhos continham. Na Tabela 5.2.1 apresentam-se os valores de volume de retenção

do equipamento, mangueiras e tanques usados durante os trabalhos:

Tabela 5.2.1: volumes de retenção do equipamento, mangueiras e tanques.

volumes de retenção do Equipamento (L)

Lado da Alimentação Lado do Permeado

Volume dos Cilindros 
de Pressão

0,135 Volume por Par de 
Membranas

0,012

Volume por Par de 
Membranas

0,065 Volume por metro de 
Mangueira

0,0013

Permutador de Calor 0,11

Válvula de Pressão 0,03

volumes de retenção das Mangueiras (L)

Alimentação da bomba Alimentação das Membranas Rejeitado

0,14 0,09 0,06

Volumes Mortos dos tanques (L)

Tanque de 3 L Tanque de 10 L Tanque de 10 L inclinado

0,16 1,45 0,35

Durante  os  trabalhos  foram  usados  1  par  de  membranas  para  a  caracterização  das

membranas e 4 para os ensaios de concentração, o que introduz um volume de retenção de 0,637 e

0,868 L respectivamente, excluindo tanques. Os volumes de retenção introduzidos pelos tanques

foram contabilizados nos ensaios respectivos.
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5.3: Permeabilidade Hidráulica das Membranas

Um  dos  parâmetros  mais  relevantes  de  qualquer  membrana,  é  a  sua  permeabilidade

hidráulica  Lp.  Este  parâmetro  é  uma  medida  da  facilidade  com  que  a  água  pura  atravessa  a

membrana, e pode ser calculado como o rácio entre o fluxo de água que atravessa a membrana, Jp,

e  a  pressão  transmembranar  aplicada,  ΔP.  Esta  relação  linear  só  é  estritamente  aplicável  à

temperatura que é medida uma vez que a viscosidade dos fluidos é um parâmetro fundamental na

operação de tecnologia de membranas, e o seu aumento tem um efeito de diminuição dos fluxos. A

maneira mais óbvia de eliminar a influência da temperatura na permeabilidade hidráulica, é medir

todos os fluxos necessários à mesma temperatura. No caso específico deste trabalho, tendo em conta

as  características  da  instalação  disponível,  o  controlo  de  temperatura  era  oneroso  e  demorado.

Convém portanto introduzir uma forma de correcção dos fluxos medidos de modo a serem

todos referentes à mesma temperatura de referência e portanto directamente comparáveis. Isto foi

conseguido introduzindo uma correcção de viscosidade η, na definição da permeabilidade hidráulica

ficando então:

eq. 5.3.1

Deste modo, a influência da temperatura pode ser tida em conta, e é de esperar uma relação

linear  entre  os  fluxos  e  as  respectivas  pressões  corrigidas.  Na  Tabela  5.3.1  e  na  Figura  5.2.1

apresentam-se os valores das várias grandezas usados na determinação da permeabilidade hidráulica

das membranas usadas, e a sua representação gráfica:
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Tabela 5.3.1: Determinação da permeabilidade hidráulica da membrana.

ΔP 
(bar)

Temperatura
(ºC)

η 

(mPa.s)

ΔP/η 
(bar/Pa.s)

Jp 
(L/h.m2)

5 25 0,93 5397,89 11,66

5 19 1,05 4749,43 9,46

10 31 0,82 12207,95 27,69

10 21 1,01 9918,61 19,06

15 36 0,74 20213,52 51,09

15 20 1,03 14560,78 29,30

20 38 0,71 28012,87 72,12

20 22 0,99 20266,33 42,31

25 48 0,59 42171,43 119,35

25 35 0,76 33038,86 81,52

30 39 0,70 42830,86 110,95

30 26 0,91 33069,06 71,02

As  viscosidades  foram  calculadas  recorrendo  a  uma  regressão  linear  de  pontos

experimentais obtidos da literatura (Mullin, J.W. (2001)).

Figura 5.2.1: Determinação da permeabilidade hidráulica da membrana.
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É  possível  confirmar  a  clara  tendência  linear,  o  que  indica  a  validade  do  modelo  de

correcções descrito anteriormente. Para se poder comparar esta permeabilidade hidráulica corrigida

com uma outra qualquer, apenas é necessário dividi-la pela viscosidade da água à temperatura de

referência.

5.4: Caracterização das membranas

Qualquer  membrana,  sendo  uma  barreira  selectiva,  tem necessariamente  uma  acção  de

rejeição sobre solutos que fiquem em contacto com a superfície da membrana, sendo permeável ao

solvente. Esta rejeição tem um efeito concentrador no que fica retido a montante da membrana. Esta

rejeição selectiva tem de ser necessariamente quantificada de modo a garantir a eficácia de uma

operação de separação por membranas. Define-se então o coeficiente de rejeição aparente para o

soluto A da seguinte maneira:

eq. 5.4.1

Sendo que c
A
a e c

A
p, representam respectivamente a concentração do soluto A na corrente de

alimentação das membranas e na corrente de permeado. É óbvio que quanto menor for cAp, maior

será o coeficiente de rejeição cra, obtendo-se no limite, a rejeição total. No entanto este coeficiente

não contabiliza o efeito de acumulação de soluto  A na superfície da membrana em resultado da

rejeição desse soluto. 

Torna-se  portanto  necessário  definir  um coeficiente  que  acomode  esta  consequência  da

rejeição a montante das membranas. Surge então o coeficente de rejeição intrínseco:

eq. 5.4.2
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sendo que  cAm representa  a  concentração de  do  soluto  A na  superfície  da  membrana.  As duas

definições anteriores estão relacionadas da seguinte maneira:

eq. 5.4.3

Este coeficiente tem em conta a acumulação do soluto A retido na superfície da membrana;

acumulação essa que induz uma diminuição de fluxo de permeação tanto maior quanto maior for

cAm em relação a caa. Ao rácio entre  cAm e  caa, chama-se módulo de polarização por concentração,

e pode ser calculado pela seguinte expressão:

eq. 5.4.4

Nestas  equações,  k representa  o  coeficiente  de  tranferência  de  massa,  sendo  o  seu

conhecimento indispensável para a completa caracterização das membranas.

Para a determinação das concentrações de Sulfato e Cloreto de Sódio necessárias, foram

utilizadas medidas de condutividade obtidas a partir de um condutivímetro previamente calibrado.

Estas medidas de condutividade foram convertidas em medidas de concentração, através de uma

recta de calibração. Os ensaios de determinação da rejeição aos sais foram ensaios de concentração

simples que decorreram durante 20 minutos cada um, e as medidas de condutividade foram obtidas

ao fim de 1, 2, 5, 10, 15 e 20 minutos. No final de cada ensaio calculou-se o fluxo de permeação

médio a partir do volume permeado total.

No que respeita ao coeficiente de transferência de massa,  ele foi calculado recorrendo a

correlações desenvolvidas especificamente para a instalação utilizada neste trabalho, que incluem

portanto as condições de fluxo no interior dos módulos de pressão (Morão, A.I., et. al. (2008)). Os

valores dos coeficientes de difusão do Sulfato e Cloreto de Sódio foram calculados recorrendo à

equação de Nernst-Haskell, que prevê as difusividades para soluções diluídas (Reid, R. C., et. al.

(1987)).  Os  resultados  das  medidas  de  condutividade,  respectiva  conversão  em  valores  de

concentração e coeficientes de rejeição calculados encontram-se na Tabela 5.4.1 e na Figura 5.2.2:
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Tabela 5.4.1: Resultados da exclusões aos sais NaSO
4 
e NaCl.

NaSO4

Condutividade (μS/cm) Concentração (g/L)
Coeficiente de Rejeição

(%) mpc
Permeado Rejeitado Permeado Rejeitado Aparente Intrínseco

10,62 1276 8,50E-03 1,02 99,2 99,4 1,38

10,57 1294 8,46E-03 1,04 99,2 99,4 1,38

10,25 1375 8,21E-03 1,10 99,3 99,5 1,38

10,15 1501 8,13E-03 1,20 99,3 99,5 1,38

10,31 1635 8,25E-03 1,31 99,4 99,5 1,38

17,18 1774 1,38E-02 1,42 99,0 99,3 1,38

NaCl

Condutividade (μS/cm) Concentração (g/L) Coeficiente de Rejeição
(%) mpc

Permeado Rejeitado Permeado Rejeitado Aparente Intrínseco

97,5 1541 4,85E-02 7,67E-01 93,7 94,9 1,24

105,8 1546 5,27E-02 7,70E-01 93,2 94,5 1,24

103,7 1587 5,16E-02 7,90E-01 93,5 94,7 1,24

103,1 1666 5,13E-02 8,29E-01 93,8 95,0 1,24

103,6 1748 5,16E-02 8,70E-01 94,1 95,2 1,24

104,4 1845 5,20E-02 9,18E-01 94,3 95,4 1,24
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Figura 5.2.2: Coeficientes de rejeição aos sais Na2SO4 
e NaCl.

Estes  resultados  de  rejeição  aos  sais,  confirmam  a  adequação  desta  membrana  à

concentração de soluções de  KHT.  Sendo o  KHT uma espécie  com maior peso molecular mais

elevado que o Na2SO4, é de esperar que as exclusões sejam ainda maiores, e portanto justifica-se

fazer a aproximação da rejeição total.
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5.5: Resultados dos Ensaios de Concentração

Tendo  a  instalação  e  a  membrana  escolhida  sido  caracterizadas  nos  seus  parâmetros

escolhidos,  iniciaram-se  os  ensaios  de  concentração  de  soluções  de  KHT.  Em  primeiro  lugar

convém investigar a ocorrência de patamares de fluxo limite, ou seja, valores de  ΔP a partir dos

quais Jp deixam de aumentar, em resultado do aumento da resistência ao fluxo devido à acumulação

de  material  retido  na  superfície  da  membrana.  Torna-se  portanto  necessário  conhecer  o

comportamento dos fluxos de permeação iniciais, em função das pressões transmembranares.

 Foram portanto realizados ensaios com uma solução saturada em KHT a 20 ºC, de 5 em 5

bar entre 10 e 40 bar, de modo a poder verificar a existência ou não deste patamar. Na Figura 5.5.1

encontram-se os valores de fluxo de permeação iniciais resultantes deste ensaio, corrigidos para a

temperatura de 20 ºC:

 Figura 5.5.1: Jp inicial em função de ΔP.
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É notório o desvio entre os fluxos desta solução e os fluxos de água pura, aumentando estes

desvios com o aumento da pressão. No entanto também é obvio que não existe um patamar de fluxo

limite nesta gama de pressões para esta concentração de  KHT. Portanto a pressão de trabalho terá

que ser escolhida com base noutros critérios que não este.

Sabendo que não existe  fluxo limite  na gama de pressões  normais  para a nanofiltração,

realizaram-se  vários  ensaios  de  concentração  com  soluções  de  KHT a  várias  condições  de

temperatura  e  pressão,  de  modo  a  que  os  resultados  permitissem  tirar  conclusões  quanto  às

condições mais favoráveis para a realização da operação de concentração de efluentes reais.

5.5.1: Resultados dos Ensaios com Soluções de KHT não Acidificadas

Numa  primeira  abordagem  aos  ensaios  de  concentração  de  soluções  de  KHT,  foram

utilizadas soluções contendo apenas  KHT. Estas soluções foram usadas de modo a caracterizar a

influência  da  temperatura,  do  pH  e  da  pressão  transmembranar  nos  fluxos  de  permeação,  na

ocorrência de precipitação e na facilidade de regeneração da membrana. Todos os ensaios foram

realizados de modo a poderem ser directamente comparáveis com pelo menos um outro ensaio,

variando-se apenas um parâmetro relevante de cada vez. Para efectuar as comparações necessárias

utilizou-se o conceito de factor de concentração, fc, definido como:

eq. 5.5.1.1

Nesta expressão,  [KHT]t e  [KHT]0 representam a concentração de KHT ao fim do tempo t

após o início do ensaio, e a concentração de  KHT inicial desse ensaio. Pode obter-se uma forma

ainda mais útil desta expressão:

eq. 5.5.1.2

Se se fizer a aproximação da rejeição total na superfície da membrana, pode então escrever-

67

fc=
[KHT ]t
[KHT ]0

fc=

mt KHT

V t

m0 KHT
V 0



se:

eq. 5.5.1.3

Ficando então:

eq. 5.5.1.4

Notando que:

eq. 5.5.1.5

Obtém-se finalmente:

eq. 5.5.1.6

Sendo  Vp  o volume total permeado ao fim do tempo  t. Desta forma é possível comparar

ensaios com diferentes volumes iniciais.

Os primeiros ensaios, foram realizados com soluções de concentração 5,3 g/L em KHT a 20

bar, às temperaturas de 24 e 30 ºC, de modo a avaliar a influência da temperatura. Os resultados

apresentam-se em na Figura 5.5.2:
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Figura 5.5.2: Fluxos a 20 bar com 5,3 g/L de KHT.

Em ambos os ensaios se observa uma tendência semelhante nos fluxos, com uma diminuição

lenta ao início, até um ponto em que os fluxos caem rapidamente. É notória a diferença de fluxo de 

permeação inicial resultante da diferença de temperatura nestes dois ensaios. É possível explicar o 

paralelismo das tendências de fluxo nos dois casos, tendo em conta o efeito da temperatura na 

viscosidade das soluções. É de salientar também o adiamento do ponto da quebra de fluxos a uma 

temperatura superior, uma vez que a concentração de saturação aumenta.
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5.5.2: Resultados dos Ensaios com Soluções acidificadas

Seguidamente realizaram-se ensaios de maneira a avaliar o efeito da acidificação de uma

solução de KHT  nos fluxos de permeação. Este ensaio foi realizado a 30 ºC a 20 bar com a mesma

concentração de KHT dos anteriores, sendo a única diferença o pH. Os resultados apresentam-se na

Figura 5.5.2.1:

Figura 5.5.2.1: Fluxos a 20 bar com 5,3 g/L de KHT a 30 ºC.

Desta vez, existe uma diminuição dos fluxos de permeação devido à presença de um ácido

inorgânico em solução. O aumento do conteúdo dissolvido leva a um aumento das resistências ao

fluxo através da membrana.

Em seguida realizou-se a concentração de uma solução saturada a pH 1,67, de modo a 

compará-la com a da solução não saturada a esse pH usada anteriormente, estas soluções possuem 

uma concentração de 28,3 e 5,3 g/L em KHT respectivamente. Os resultados apresentam-se na 

Figura 5.5.2.3:
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Figura 5.5.2.3: Fluxos a 20 bar, 30 ºC e pH 1,67.

Em semelhança ao ensaio anterior, a diminuição dos fluxos é explicada pelo aumento do

conteúdo  dissolvido  na  solução  saturada,  passando  estes  para  cerca  de  metade.  No  entanto  a

tendência de diminuição paralela mantém-se.

O ensaio seguinte  consistiu  na concentração de uma solução saturada a pH 2,02,  foram

usadas as mesmas condições de temperatura e pressão transmembranar do ensaio anterior de modo

a permitir uma comparação com o comportamento da solução saturada a pH 1,67. Os resultados

apresentam-se na Figura 5.5.2.4:
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Figura 5.5.2.4: Fluxos a 20 bar, 30 ºC a 28,3 e 15,3 g/L.

Verifica-se um aumento dos fluxos de permeação devido à menor concentração de sólidos

dissolvidos da solução saturada a pH 2,02. A tendência de descida paralela dos fluxos mantém-se

também neste ensaio.

Posteriormente foram realizados ensaios com soluções saturadas a pH 1,67 às pressões de 30

e 40 bar de modo a verificar o desempenho dos fluxos de permeação sob estas condições de maior 

acumulação de material sobre a superfície da membrana, os resultados comparam-se na figura 

abaixo com os resultados já obtidos para 20 bar:
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Figura 5.5.2.5: Fluxos de soluções saturadas a 30 ºC, pH 1,67 a 20 30 e 40 bar.

Esta comparação de resultados leva a conclusões extremamente importantes quanto ao 

funcionamento deste sistema. Inicialmente, ocorre a mesma tendência de descida paralela dos 

fluxos já observada anteriormente. Nesta parte inicial dos ensaios de concentração, como seria de 

esperar, a maiores pressões correspondem maiores fluxos de permeação. No entanto tudo isto se 

altera radicalmente assim que se atinge o ponto de queda rápida dos fluxos, às pressões de 30 e 40 

bar. A estas duas pressões é notória uma aceleração da diminuição dos fluxos, a partir de um fc de 

1,25 para 40 bar e 1,35 para 30 bar. É interessante verificar que quanto mais alta a pressão 

transmembranar, mais cedo se inicia este decréscimo acentuado dos fluxos, e para além disso, 

quanto maior for a pressão, mais acentuada é esta queda. Para os factores de concentração mais 

altos, após a tendência de queda mostrar sinais de atenuação, ocorre uma inversão total da relação 

entre os fluxos de permeação e as pressões que lhes dão origem, obtendo-se maiores fluxos quanto 

menor for a pressão transmembranar. Este fenómeno pode ser explicado devido à deposição de 

material, neste caso KHT precipitado, sobre a superfície da membrana, causando uma diminuição de

fluxo. Esta deposição torna-se tanto mais nefasta quanto maior for polarização por concentração de 

KHT junto da superfície da membrana, sendo que esta polarização é induzida por maiores fluxos, 
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conforme está explícito na equação 5.4.4. Portanto, os maiores fluxos iniciais obtidos à custa de 

uma maior pressão transmembranar, levam a uma deposição exacerbada de KHT precipitado junto 

da membrana, dificultando efectivamente a permeação através da membrana, resultando nos 

problemas observados na Figura 5.5.2.5. Pode concluir-se que, para soluções saturadas, trabalhar a 

pressões elevadas pode trazer problemas graves de abaixamento de fluxo de permeação.
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5.5.3: Resultados dos Ensaios com Soluções acidificadas e AMT

Tendo sido observados estes efeitos indesejados, decorrentes da precipitação de  KHT, foi

necessário investigar a possibilidade de os prevenir, mediante a utilização de  AMT, cujo efeito de

prevenção de precipitação já foi documentado anteriormente. Foi portanto realizada uma nova série

de ensaios destinados a verificar se de facto, nestas condições seria possível utilizar AMT de modo a

evitar os efeitos negativos observados nos ensaios anteriores. 

Foram realizados ensaios semelhantes aos anteriores, mas desta feita incorporando AMT com

uma concentração de 50 mg/L de modo a permitir comparar directamente o resultado da adição

deste aditivo com os ensaios anteriores. Esta baixa concentração foi escolhida devido aos receios de

perda  de fluxo de permeação e aumento da viscosidade da solução. Os resultados desta série de

ensaios encontram-se nas figuras 2.15, 2.16 e 2.17:

Figura 5.5.3.1: Fluxos a 30 ºC, pH 1,67 a 20 bar com e sem AMT.
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Pode observar-se um decréscimo claro dos fluxos de permeação após a adição do AMT. No

entanto a tendência de decrescimento mantém-se e é uma vez mais paralela. Esta diminuição dos

fluxos de permeação em cerca de 3 L/h.m2 em toda a gama do ensaio pode ser explicada pela

formação de uma camada de gel de AMT na superfície da membrana, sendo o AMT um polímero de

Ácido Tartárico estando sujeito a elevadas pressões. 

Pode concluir-se que a utilização de AMT a soluções saturadas de KHT a 20 bar não traz 

nenhum benefício, e pelo contrário acarreta uma diminuição de fluxos de permeação.

Figura 5.5.3.2: Fluxos a 30 ºC, pH 1,67 a 30 bar com e sem AMT.

A adição de  AMT neste caso tem efeitos notáveis nos resultados obtidos.  Inicialmente, à

semelhança do resultado obtido anteriormente para 20 bar com e sem  AMT, existe uma zona de

fluxo inferior em que a tendência de decréscimo é paralela entre as soluções com e sem AMT. No

entanto,  a  partir  de um factor  de concentração de aproximadamente 1,3;  o  AMT evita  a  queda

abrupta de fluxo que ocorre para o caso em que ele se encontra ausente. Isto permite que os fluxos

obtidos  a  partir  da solução contendo  AMT,  ultrapassem os  da solução que  não o contém. Esta
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tendência de decréscimento constante, sem queda abrupta, é explicada pela acumulação de  AMT

junto da superfície da membrana, resultando num maior efeito de mitigação da precipitação do KHT

na superfície da membrana evitando o decréscimo abrupto dos fluxos de permeação.

Pode concluir-se que a adição de AMT nestas condições operatórias, prolonga a tendência 

inicial do fluxo de permeação, evitando a queda abrupta verificada na sua ausência.

Figura 5.5.3.3: Fluxos a 30 ºC, pH 1,67 a 40 bar com e sem AMT.

Neste caso, ao contrário do que seria de esperar, a adição de AMT resultou num aumento de 

fluxos de permeação, o que apenas pode ser explicado pela utilização de um KHT de uma marca 

diferente da utilizada nos demais ensaios. Um aprofundamento deste assunto pode ser encontrado 

na discussão no final da parte relativa aos resultados experimentais.
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5.5.4: Resultados dos Ensaios com Efluente

Na última parte dos ensaios com membranas, usou-se o efluente proveniente da operação de

electrodiálise em ensaios de concentração, para comparar os resultados obtidos com os provenientes

das soluções preparadas  em laboratório.  Foram realizados apenas dois ensaios,  uma vez que já

tinham sido excluídas algumas condições de operação com base nos resultados anteriores, e também

devido à quantidade limitada de efluente disponível. O pH deste efluente foi medido em laboratório,

e determinou-se ser de 1,75, um valor próximo do valor usado na maior parte dos ensaios realizados

previamente o que garante a validade das comparações que sejam necessárias.

No primeiro ensaio foi usado o efluente tal como foi recebido no laboratório, tendo sido

concentrado a 30 ºC a 40 bar. O segundo ensaio foi semelhante ao primeiro, apenas tendo sido

adicionado  AMT com concentração de 50 mg/L. Os resultados destes ensaios estão representados

nas figuras 2.18 e 2.19:

 

Figura 5.5.4.1: Fluxos com efluente a 30 ºC, 40 bar com e sem AMT.
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Uma vez mais podemos observar a tendência de abaixamento dos fluxos de permeação 

paralela, estando sem surpresas, o efluente contendo AMT sistematicamente abaixo do efluente sem 

aditivo. Torna-se agora importante saber se o efluente se encontra em condições próximas da 

saturação, ou seja, se é semelhante às soluções preparadas em laboratório anteriormente. A 

comparação entre o efluente e as soluções laboratoriais é feita na Figura 5.5.4.2:

Figura 5.5.4.2: Comparação entre efluente e soluções saturadas.

Pode concluir-se pela diferença dos fluxos de permeação, que o efluente se encontra bastante

longe da saturação, e que a sua concentração pode ser triplicada sem problemas de queda súbita de 

fluxos.
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5.5: Lavagem e regeneração das membranas

A  lavagem  e  regeneração  de  membranas  é  um  passo  fundamental  para  assegurar  a

durabilidade  e  eficiência  de  um processo  de  membranas.  No caso  deste  trabalho,  a  lavagem e

regeneração das membranas foi efectuada no final de cada ensaio de concentração realizado.

A lavagem das membranas tinha início após a remoção da solução de trabalho do tanque de

equalização, introduzindo-se um volume semelhante de água desionizada. Esta primeira água de

lavagem era posta a circular em circuito fechado a 20 bar, sem arrefecimento de modo a que a sua

temperatura subisse e facilitasse a remoção dos resíduos retidos na membrana. Ao fim de cerca de

20 minutos de operação esta primeira água de lavagem era por sua vez removida, introduzindo-se

um novo volume de água desionizada. Ao longo da tempo destas lavagens, os fluxos de permeação

foram medidos como forma de avaliar o progresso da regeneração da membrana. As determinações

obtidas  ao  longo  do  período  das  lavagens  foram  corrigidas  para  a  temperatura  de  20  ºC  e

comparadas com o valor experimental obtido obtido durante a  determinação da permeabilidade

hidráulica da membrana. Considerou-se a membrana regenerada quando os fluxos de permeação

atingiam 90% desse valor de referência, sendo este limite mínimo de 37,50 L.h.m2  a 20 bar e a 20

ºC.

Nos casos dos ensaios com soluções acidificadas ou com efluente, foi necessário introduzir

um passo  adicional  de  neutralização  após  a  remoção  da  solução  de  trabalho.  Nestes  casos,  à

primeira  água de lavagem introduzida,  seria  adicionado KOH até se obter  um pH entre  6 e  7,

considerando-se assim a neutralização terminada assim que se removesse essa água.

Verificou-se, ao longo do trabalho experimental, que sob estas condições de trabalho, a 

regeneração das membranas era sempre fácil de efectuar, nunca tendo sido necessário recorrer a um 

volume de lavagem superior a 10 L.
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5.6: Modelo de Resistências

Tendo  sido  realizados  um  grande  número  de  ensaios  em  diversas  condições,  surgiu  o

interesse em quantificar as diversas resistências características das várias condições operatórias.

Uma forma de  contabilizar  as  diversas  resistências  encontradas  numa operação  de  membranas

conduzida  por  pressão,  é  o  modelo  das  resistências  em série,  que é  uma forma modificada da

equação 5.3.1:

eq. 5.6.1

Onde  Rm representa  a  resistência  da  membrana,  correspondente  ao  inverso  da

permeabilidade hidráulica, e ΣRi representa a soma de todas as restantes resistências que ocorram

para  um determinado sistema.  No caso  deste  trabalho,  este  somatório  de  resistências  inclui  as

resistências  devido  à  polarização  de  concentração,  formação  de  gel,  adsorção  de  solutos  na

membrana,  precipitação  de  sólidos  dissolvidos  quer  na  membrana  quer  no  seio  do  fluido.  No

entanto, para separar os efeitos de todas as contribuições seria necessário postular um modelo para

cada um deles; não se dispondo de informação suficiente para o fazer. Assim, devido à dificuldade

em separar os efeitos de todos os contribuidores, optou-se por agrupar todos os efeitos em ΣRi.  

Uma outra forma de contabilizar estas resistências, consiste em contabilizar uma pressão

transmembranar efectiva,  inferior à pressão transmembranar imposta  nos aparelhos de controlo.

Desta forma pode escrever-se:

eq. 5.6.2

Tendo que haver uma igualdade entre os fluxos previstos pelas duas equações anteriores,

pode escrever-se  ΣRi em função de Δπ, ficando então:

eq. 5.6.3
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Se se aplicar esta equação aos ensaios do fluxo limite, é razoável admitir que as únicas

resistências  presentes,  são  correspondentes  à  pressão  osmótica,  exacerbada pela  polarização  de

concentração. Usando então a equação de Van't Hoff para estimar a pressão osmótica, fica:

eq. 5.6.4

Em que R  corresponde à constante dos gases perfeitos, T à temperatura absoluta,  CKHTm e

CKHTp  correspondem às concentrações de  KHT na membrana e no permeado respectivamente; e  i

corresponde ao número de espécies formado pela dissociação de  KHT não sendo em geral igual

para os dois lados da membrana uma vez que, para electrólitos fracos, depende da concentração. Se

mais uma vez se admitir rejeição total, a parcela correspondente à pressão osmótica do permeado

anula-se e fica apenas a parcela correspondente ao rejeitado. Basta portanto estimar i para o lado do

rejeitado para se poder  CKHTm em função das várias pressões transmembranares. O valor a atribuir a

i para um electrólito fraco com dois equilíbrios sobrepostos, que origina 5 espécies diferentes em

solução, cujas concentrações dependem do número de espécies em solução, o que por sua vez

depende da concentração de KHT, pode não parecer trivial. No entanto, atendendo a que os ensaios

foram realizados em condições muito próximas da saturação, e ao facto de ser ter assumido que a

dissociação entre o ião K+ e o ião HT- é completa; o valor limite de i para altas concentrações de

KHT pode apenas ser 2. Isto corresponde ao caso em que, no seio da solução se começam a gerar

condições propícias para a precipitação, ou seja temos quantidades estequiométricas de um ião e de

outro. Uma vez que eles reagem um a um, e se assumiu dissociação total entre eles, obtém-se 2

como valor limite de i. Este resultado é previsto pelo modelo de solubilidade obtido previamente.

Na Figura 5.6.1 apresenta-se um gráfico de i em função do logaritmo decimal da concentração de

KHT, calculado recorrendo ao modelo desenvolvido anteriormente:
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Figura 5.6.1: i de Van't Hoff vs log[KHT].

É possível confirmar a tendência de aproximação ao valor de 2 para as altas concentrações.

No sentido inverso, o limite é 3 correspondendo à dissociação total entre os iões K+, H+ e T2-. Fica-

se  assim  em  posição  de  obter  as  várias  concentrações  de  CKHTm   em  função  da  pressão

transmembranar. Na Tabela 5.6.1 encontram-se os valores de CKHTm calculados segundo a equação

5.6.4,  usando  i=2,  e  respectivos  módulos  de  polarização  por  concentração,  assumindo  a

concentração de KHT no seio da solução constante e igual á concentração inicial, uma vez que se

tratam de fluxos iniciais e o aumento da concentração é desprezável:

Tabela 5.6.1:  CKHTm e mpc dos ensaios de fluxo limite.

ΔP 
(bar)

Jp a 20 ºC
(L/h.m2)

π 
(bar)

CKHTm 
(mol/m3)

mpc
ΣRi

(bar.h.m2/L.Pa.s)

10 13,74 4,71 95,89 3,41 341,93

15 23,58 5,91 120,44 4,28 250,12

20 30,43 8,27 168,57 5,99 271,34

25 38,90 10,01 203,94 7,24 256,79

30 46,17 12,21 248,75 8,83 263,91

35 52,02 14,95 304,68 10,82 286,88

40 60,55 16,67 339,59 12,06 274,72
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É interessante verificar que, apesar do aumento de  π com a pressão transmembranar,  ΣRi

não  apresenta  uma  tendência  definida.  No  entanto  entre  20  e  40  bar,  pressões  usuais  para  a

nanofiltração, a Resistência total está contida numa faixa de amplitude de aproximadamente 30

bar.h.m2/L.Pa.s.

Com  os  valores  de  mpc calculados,  torna-se  possível  calcular  um  coeficiente  de

transferência de massa  k,  assumindo novamente rejeição total  de  KHT.  Sendo assim, a equação

5.4.4 pode escrever-se como:

eq. 5.6.5

Uma regressão linear entre ln(mpc) e Jp deve resultar num declive igual a k. Com os dados

disponíveis, k calculou-se como sendo 9,66E-06 m/s. Este valor deve ser usado com cautela devido

às aproximações feitas no modelo usado, e também à sua provável dependência da presença de

outras  espécies  em  solução,  e  até  da  concentração  de  KHT,  uma  vez  que  ela  influencia  a

concentração relativa das espécies H2T, HT- e T2-.

O mesmo processo de cálculo foi usado para os demais ensaios realizados de maneira a

poder  comparar  as  tendências  das  resistências  para  as  várias  condições  consideradas  durante  o

trabalho. Na Figura 5.6.2 apresentam-se os resultados obtidos para ensaios realizados a 20 bar e a

30 ºC:
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Figura 5.6.2: ΣRi para ensaios a 20 bar e 30 ºC.

Sem surpresas é possível verificar que a soluções mais concentradas correspondem maiores

resistências, e também maiores aumentos com o factor de concentração. Nestes ensaios apenas o de

concentração de 5,3 g/L de KHT e pH 3,55 apresentou uma queda súbita de fluxos, que se traduz no

aumento de resistência visível nos últimos dois pontos desta série. Estes dados sugerem que um

modelo de variação linear das resistências pode ser adequado para o caso em que não haja queda

súbita de fluxos.
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Figura 5.6.3: ΣRi para ensaios a 30 bar e 30 ºC.

Relativamente aos ensaios a 30 bar e 30 ºC, com e sem  AMT podemos verificar, que as

resistências do ensaio sem AMT são menores inicialmente, mas sofrem depois um crescimento que

as faz divergir do aumento lento das resistências da solução contendo AMT. Uma possível hipótese

explicativa é a formação de um gel por parte do AMT na superfície da membrana, que inicialmente

contribua com uma resistência característica adicional, mas que, para factores de concentração mais

altos, de alguma maneira impeça a ocorrência do mecanismo que propicie o aumento drástico de

ΣRi, visível no ensaio sem AMT, a partir de um factor de concentração de 1,3.
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Figura 5.6.4: ΣRi para ensaios a 40 bar e 30 ºC.

Relativamente aos ensaios a 40 bar e a 30 ºC, para os quais ocorreu o resultado inesperado já

apresentado anteriormente, correspondem resistências menores para o ensaio com AMT. Como já

foi mencionado, acredita-se que este é uma excepção causada pela mudança da marca de reagente

usado durante os ensaios, e uma discussão mais aprofundada é apresentada na secção de discussão

de resultados relativos aos ensaios com membranas.
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Figura 5.6.5: ΣRi para ensaios com efluente a 40 bar e 30 ºC.

Nos ensaios com efluente a  40 bar e  30 ºC, volta  novamente a verificar-se a tendência

esperada de aumento da resistência com a adição de AMT. Uma comparação directa com a Figura

5.6.6  demonstra  que  as  resistências  ao  fluxo  apresentadas  pelo  efluente  usado  são

significativamente inferior às calculadas para as soluções modelo dos ensaios a 40 bar e 30 ºC. Isto

indica  que  a  concentração  de  KHT no  efluente  usado  é  bastante  inferior  à  concentração  de

saturação.

Com  estes  resultados  pode  fazer-se  uma  comparação  da  influência  da  pressão

transmembranar,  da  temperatura  e  da  concentração  em  ΣRi.  Por  conveniência  e  facilidade  de

cálculo,  ajustaram-se rectas  segundo o método dos  míninos  quadrados  aos  dados obtidos,  e  as

comparações das influências destas variáveis foram realizadas recorrendo aos parâmetros dessas

regressões lineares.

Em primeiro lugar investigou-se a influência da pressão transmembranar, da temperatura e

da concentração no factor de concentração a partir do qual ocorrem as quedas súbitas de fluxo, fcq.

Os resultados apresentam-se na Tabela 5.6.2.
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Tabela 5.6.2:  fcq em função de ΔP, T, [KHT] e pH.

ΔP (bar) T (ºC) [KHT] (g/L) pH fcq

20 24 5,3 3,55 1,75

20 30 5,3 3,55 2,48

30 30 28,3 1,72 1,33

40 30 28,3 1,72 1,29

Estes resultados indicam, como esperado, que para maiores concentrações, a queda súbita de

fluxo de permeação ocorre mais cedo, e o aumento da temperatura retarda o aparecimento dessa

queda. É difícil tirar conclusões quanto ao efeito da pressão, uma vez que não se observou nenhuma

queda de fluxos de permeação a 20 bar nas mesmas condições dos ensaios a 30 e 40 bar. No entanto

há uma ligeira diminuição de fcq entre 30 e 40 bar, o que indica que as variáveis mais relevantes

neste caso são a temperatura e a concentração de KHT.

Na Figura 5.6.6 representam-se os parâmetros dos modelos de  ΣRi obtidos das regressões

lineares dos modelos de ΣRi, em função da concentração total de KHT e HNO3 no início dos ensaios

Ct, e em função das pressões transmembranares.

Figura 5.6.6: Parâmetros dos modelos de ΣRi em função de Ct, a 20 bar e 30 ºC.
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Figura 5.6.7: Parâmetros dos modelos de ΣRi em função de ΔP, a 30 ºC e Ct de 309,95 mol/L.

As figuras 2.25 e 2.26 sugerem que seja possível modelar ΣRi em função de Ct e de ΔP, no

entanto,  a  quantidade  de  dados  disponíveis  é  insuficiente  para  obter  um  ajuste  fiável.  Outra

desvantagem é não haver forma de contabilizar o efeito da temperatura, uma vez que a maioria dos

ensaios se realizou a 30 ºC, com apenas um a ter sido realizado a 24 ºC.
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Figura 5.6.8: Parâmetros dos modelos de ΣRi em função de ΔP, a 30 ºC e Ct de 309,95 mol/L com 
50 mg/L de AMT.

A Figura 5.6.8 sugere que também seja possível modelar a influência do AMT em função de

ΔP, no entanto, como no caso anterior, apenas três pontos são insuficientes para garantir um modelo

fiável. Novamente o efeito da temperatura, das concentrações de KHT e de HNO3 e da concentração

de  AMT,  não  podem ser  representados devido à  falta  de ensaios  com diferentes  valores  dessas

variáveis.
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5.7: Discussão de Resultados

No  final  dos  ensaios  com  membranas,  é  necessário  tirar  conclusões  acerca  da  melhor

maneira de levar a cabo a concentração do efluente da electrodiálise. Com os resultados obtidos

nestes ensaios, pode concluir-se que é vantajoso trabalhar a temperaturas superiores. O efeito da

temperatura pode ser sentido ao nível do aumento de fluxos de permeação e também, no caso das

soluções  mais  saturadas,  no  tempo  decorrido  até  à  queda súbita  dos  fluxos.  Ambos  os  efeitos

propiciam  a  obtenção  de  maiores  concentrações  no  rejeitado  e  consequentemente,  de  maiores

poupanças de água de processo.

Quanto ao efeito do aditivo  AMT, é possível distinguir dois efeitos distintos. O primeiro e

mais vantajoso, é o de prolongar a zona inicial de abaixamento lento dos fluxos. Este efeito torna a

utilização de pequenas quantidades de AMT uma opção interessante, desde que o efluente contenha

uma quantidade de  KHT próxima da saturação. Nestas condições, a queda súbita de fluxos não é

uma possibilidade remota, e a utilização de AMT é uma possibilidade de contra-actuar.

Este efeito benéfico é contrabalançado pelo facto de a introdução de uma macromolécula em

solução,  introduzir  uma  resistência  amplificada  ao  fluxo  através  da  membrana,  levando  à

diminuição dos fluxos em 3 dos 4 ensaios em que foi utilizado. Admitindo que esta resistência

adicional ocorre de facto, e que o ensaio em que ela não se verifica constitui uma excepção, a

adição de AMT apenas se justifica para efluentes que estejam muito próximos da saturação, havendo

a hipótese de ocorrer precipitação na fase inicial da operação de concentração e consequente queda

súbita dos fluxos. No caso de se trabalhar com um efluente que não esteja totalmente caracterizado,

a utilização de AMT pode ser feita como medida de prevenção contra uma queda súbita de fluxos

prematura.

Em relação ao ensaio excepcional em que os fluxos de uma solução com  AMT não são

inferiores ao de uma solução sem  AMT com todas as restantes condições iguais; ao longo deste

trabalho surgiram indícios de que não se podem comparar directamente resultados obtidos a partir

de KHT de diferentes fabricantes. Ao longo de todo o trabalho foram usados 3 marcas diferentes de

KHT, e sempre que um deles se esgotava e recomeçavam os ensaios com um novo  KHT, foram

observadas  discrepâncias  entre  os  resultados  obtidos  com  um  e  com  outro.  As  primeiras

discrepâncias  foram  relativas  à  solubilidade  de  KHT a  30  ºC,  ainda  durante  os  ensaios  de

solubilidade em função do pH. Neste caso, os valores publicados de solubilidade que tinham sido

usados até ao esgotamento do  KHT da Riedel-de Häen, não poderam ser usados com o  KHT da
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Sigma-Aldrich, devido a serem demasiado elevados, e não se conseguir efectuar a dissolução com

ese último, nas mesmas condições em que se tinha efectuado para o primeiro. Em consequência

deste facto, passou a ser utilizado um outro valor publicado de solubilidade: De facto, durante a

pesquisa de dados de solubilidade de KHT, em Seidell, A. (1919),  encontraram-se publicações de 3

autores,  sendo  que  uma  delas  diverge  claramente  das  restantes.  Finalmente,  aquando  do

esgotamento do KHT da Sigma-Aldrich, no fim do penúltimo ensaio de concentração com soluções

acidificadas; realizou-se o ensaio a 40 bar e a 30 ºC, com uma solução de pH 1,67 contendo 50

mg/L de  AMT e 28,3 g/L de  KHT da marca Labsolve, tendo sido este o ensaio em que se obteve

fluxos de permeação superiores relativamente ao ensaio nas mesmas condições sem AMT.

Estes resultados experimentais, aliados às duas séries divergentes de solubilidades propostas

para o  KHT, levantam a possibilidade de existir um efeito não negligenciável das impurezas nas

propriedades do  KHT em solução. Uma outra possibilidade advém do facto do  KHT possuir dois

centros  de  quiralidade,  e  diferentes  processos  de  fabrico  poderem  privilegiar  diferentes

enantiómeros, conduzindo a diferentes propriedades do produto comercial final. A confirmação ou

refutação destas hipóteses carece de um maior aprofundamento, no entanto isso sai do âmbito desta

tese,  ficando  a  nota  de  que  a  causa  destes  resultados  inesperados  provavelmente  se  a  deve  a

diferenças significativas de propriedades do KHT de diferentes origens.

Relativamente à pressão transmembranar, verificou-se a não existência de um patamar de

fluxo limite nas condições operatórias usadas no decorrer do trabalho. Este facto, à partida indicia a

ausência de restrições do lado da pressão operatória, existindo a tendência clara de maiores fluxos

para  maiores  pressões.  É  no  entanto  indispensável  fazer  a  ressalva  de  que,  dependendo  das

condições de saturação do efluente tratado, existe a possibilidade de uma pressão transmembranar

alta induzir uma queda abrupta de fluxos de permeação, devido à acumulação de material junto da

superfície das membranas.

Apesar  de  não  ter  sido  o  objectivo  principal  desta  tese,  abriram-se  perspectivas

relativamente à modelação das resistências à permeação de águas contendo  KHT, acidificadas ou

não, o que tem interesse do ponto de vista de um eventual projecto industrial, tendo sido observados

indícios de tendências bem definidas entre ΣRi e concentrações e pressões transmembranares.

Os  estudos  realizados  neste  trabalho  tiveram  como  objectivo  fornecer  indicações  que

permitam melhorar a eficiência das operações de estabilização tartárica, através de processos de

membranas.  Podem  usar-se  os  ensaios  realizados  com  soluções  saturadas,  quer  de  soluções

acidificadas quer de soluções apenas contendo KHT, como um "pior caso possível"; que fornecem

um panorama abrangente das condições mais prováveis para efluentes de estabilização tartárica.
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De facto,  o efluente testado durante estes ensaios indica que as  condições  testadas com

soluções são demasiado extremas no que se refere à concentração de  KHT. No entanto, elas não

perdem utilidade se se levar em conta que um dos objectivos primordiais deste trabalho é abrir

caminho a uma poupança significativa do consumo de água destes tipo de processos na indústria

vitivinícola. Como é óbvio, quanto mais eficaz for a concentração do efluente da electrodiálise,

maior a quantidade de água que se conseguirá recuperar, e o estudo das várias soluções saturadas

permitiu  tirar  várias  conclusões  relativamente  a  diversas  opções  de  prolongar  a  operação  de

concentração, de modo a permitir recuperar a maior quantidade de água possível.
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6: Conclusões

No final  deste  trabalho ficamos em posição de afirmar que a operação de nanofiltração

constitui uma alternativa viável para a recuperação de águas provenientes da estabilização tartárica

de  vinhos  por  electrodiálise.  Com as  membranas  utilizadas,  conseguiram-se fluxos e  exclusões

elevadas,  tendo-se  aberto  perspectivas  para  a  implementação  de  um  processo  integrado  de

membranas relativo à estabilização de tartárica de vinhos.

As  condições  operatórias  mais  favoráveis  à  execução  desta  operação  são  temperaturas

elevadas, e pH baixo, a ser determinado pelo limite recomendado para as membranas. A lavagem e

regeneração das membranas verificou-se não ser problemática sendo fácil e rápida de efectuar à

custa de baixos volumes de água.

O  AMT é uma alternativa interessante de prolongamento da operação para além dos seus

limites normais, no entanto só deve ser utilizado quando a concentração de KHT no efluente, assim

como a sua proximidade à saturação o justificarem.
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Anexos

Anexo 1

Dados dos ensaios de solubilidade

30 ºC

Solubilidade (g/L) 6,9

Volume de H2O (L) 0,2

mHNO3/mH2O 0,01 0,02 0,05 0,1

Adições de KHT
(g)

0,0207 0,0407 1,0206 2,0035

0,0217 0,0402 0,1000 0,1003

0,0140 0,0398 0,1035 0,1023

0,0251 0,0421 0,1028

0,0195 0,0423 0,1004

0,0211 0,1019

0,0434 0,1039

0,0420

0,0411

Total (g) 0,2486 0,2051 1,2241 2,6151

Solubilidade (g/L) 8,22 9,24 15,33 28,30

pH 3,097 2,709 2,017 1,672
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20 ºC

Solubilidade (g/L) 5,3

Volume de H2O (L) 0,2

mHNO3/mH2O 0,01 0,02 0,05 0,1

Adições de KHT
(g)

0,0402 0,0560 0,4010 0,4007

0,1072 0,4009 0,4139

0,0217 0,2003 0,4078

0,0298 0,2031 0,4048

0,0293 0,2033 0,4042

0,1036 0,2012

Total (g) 0,0402 0,3476 1,6098 2,0314

Solubilidade (g/L) 5,50 7,24 15,25 25,34

pH 2,75 2,35 1,96 1,51

10 ºC

Solubilidade (g/L) 4

Volume de H2O (L) 0,2

mHNO3/mH2O 0,01 0,02 0,05 0,1

Adições de KHT
(g)

0,0412 0,1018 0,4071 0,8050

0,0432 0,1025 0,4120 0,4053

0,1013 0,2007 0,4070

0,0212 0,2073 0,2095

0,0201

0,0207

0,0416

Total (g) 0,0844 0,4092 1,2271 1,8268

Solubilidade (g/L) 4,46 6,51 12,61 21,67

pH 2,656 2,282 1,689 1,255
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Etanol a 0,5 %, 30 ºC

Solubilidade (g/L) 6,9

Volume de H2O (L) 0,2

mHNO3/mH2O 0,01 0,02 0,05 0,1

Adições de KHT
(g)

0,0411 0,0403 1,0000 1,6005

0,0804 0,0402 0,0500

0,0203 0,0499 0,0499

0,0395 0,0301

0,0403 0,0514

0,0343 0,0198

0,0529

0,0500

0,0512

0,0513

Total (g) 0,0411 0,1410 1,2042 2,0071

Solubilidade (g/L) 7,11 7,81 13,83 25,37
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Anexo 2

Dados dos Ensaios de Estabilização

Dados dos ensaios com CMC

30 ºC

Critério de estabilidade 1 h

S=3

[CMC] (mg/L) >5000 instável

S=2

[CMC] (mg/L)
1500 instável

1750 estável

S=1,5

[CMC] (mg/L)
50 instável

75 estável

10 ºC

Critério de estabilidade 1 h

S=3

[CMC] (mg/L)
2000 instável

2250 estável

S=2

[CMC] (mg/L)
250 instável

500 estável

S=1,5

[CMC] (mg/L) 50 estável

105



Dados dos ensaios com AMT

30 ºC

Critério de estabilidade 1 h

S=3

[AMT] (mg/L)
750,0 instável

1004,0 estável

S=2

[AMT] (mg/L)
203,0 instável

224,0 estável

S=1,5

[AMT] (mg/L)
26,5 instável

50,5 estável

10 ºC

Critério de estabilidade 1 h

S=3

[AMT] (mg/L)
203,0 instável

224,5 estável

S=2

[AMT] (mg/L)
10,0 instável

26,5 estável

S=1,5

[AMT] (mg/L) 11,0 estável
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Anexo 3

Dados dos ensaios de estabilização e soluções acidificadas

30 ºC

Critério de estabilidade 1 h

[KHT] de saturação 28,30 g/L

S=1,5

[AMT] (mg/L)
750,4 instável

1000,1 estável

10 ºC

Critério de estabilidade 1 h

[KHT] de saturação 21,67

S=1,5

[AMT] (mg/L)
101,0 instável

498,3 estável
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Anexo 4

Dados dos ensaios com membranas

Ensaios de fluxo limite

Temperatura (ºC) Pressão (bar) Fluxo inicial (L/h.m2)
20 0 0
20 10 13,74
20 15 23,58
21 20 30,43
21 25 38,90
22 30 46,17
22 35 52,02
22 40 60,55
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Ensaios com soluções não acidificadas

ΔP (bar) 20 [KHT] (g/L) 5,3

T (ºC) t (s) Volume permeado(mL) factor de concentração fluxo (L/h.m2)

24 76,34 100 1,02 32,75

24 153,52 200 1,04 32,39

24 228,66 300 1,05 33,27

24 306,25 400 1,07 32,22

24 382,49 500 1,09 32,79

24 461,77 600 1,11 31,53

24 540,77 700 1,14 31,65

24 622,29 800 1,16 30,67

24 700,34 900 1,18 32,03

24 778,62 1000 1,21 31,94

24 858,37 1100 1,23 31,35

24 936,54 1200 1,26 31,98

24 1016,41 1300 1,28 31,3

24 1095,91 1400 1,31 31,45

24 1176,91 1500 1,34 30,87

24 1257,63 1600 1,37 30,97

24 1340,04 1700 1,41 30,33

24 1423,76 1800 1,44 29,86

24 1504,31 1900 1,48 31,04

z24 1586,79 2000 1,52 30,31

24 1669,47 2100 1,56 30,24

24 1751,63 2200 1,6 30,43

24 1835,46 2300 1,64 29,82

24 1919,6 2400 1,69 29,71

24 2006,31 2500 1,74 28,83

24 2101,97 2600 1,8 26,13

24 2207,8 2700 1,85 23,62

24 2351,76 2800 1,91 17,37
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ΔP (bar) 20 [KHT] (g/L) 5,3

T (ºC) t (s) Volume permeado(mL) factor de concentração
fluxo

(L/h.m2)

30 ºC 122,91 200 1,03 40,68

30 247,11 400 1,05 40,26

30 373,96 600 1,08 39,42

29 501,57 800 1,11 39,18

30 633,82 1000 1,15 37,81

31 758,72 1200 1,18 40,03

32 884,07 1400 1,22 39,89

32 1007,27 1600 1,26 40,59

31 1133,54 1800 1,3 39,59

29 1262,84 2000 1,34 38,67

30 1392,82 2200 1,39 38,47

30 1528,13 2400 1,44 36,95

30 1661,04 2600 1,49 37,62

30 1795,75 2800 1,55 37,12

30 1929,98 3000 1,62 37,25

30 2068,68 3200 1,69 36,05

30 2207,54 3400 1,76 36,01

30 2347,9 3600 1,84 35,62

30 2415,54 3700 1,89 36,96

30 2484,23 3800 1,93 36,39

30 2555,26 3900 1,98 35,2

30 2624,23 4000 2,03 36,25

30 2696,1 4100 2,09 34,78

30 2764,91 4200 2,15 36,33

30 2837,57 4300 2,21 34,41

30 2907,45 4400 2,27 35,77

30 2980,35 4500 2,34 34,29

30 3055,36 4600 2,41 33,33

31 3136,13 4700 2,48 30,95

32 3230,21 4800 2,57 26,57

29 3373,72 4900 2,65 17,42
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Ensaios com soluções acidificadas

ΔP (bar) 20 pH 1,67 [KHT] (g/L) 5,3

T (ºC) t (s) Volume permeado(mL) factor de concentração
fluxo

(L/h.m2)

29 158,96 200 1,02 31,45

29 321,73 400 1,04 30,72

29 485,8 600 1,07 30,47

29 650,66 800 1,09 30,33

29 816,75 1000 1,12 30,11

29 986,11 1200 1,15 29,52

29 1155,86 1400 1,18 29,45

29 1327,23 1600 1,21 29,18

29 1503,26 1800 1,24 28,4

29 1672,75 2000 1,27 29,5

29 1848,34 2200 1,31 28,47

29 2026,57 2400 1,35 28,05

29 2208,63 2600 1,39 27,46

29 2403,38 2800 1,43 25,67

29 2598,68 3000 1,47 25,6

29 2790,65 3200 1,52 26,05

29 2984,28 3400 1,57 25,82

29 3185,23 3600 1,63 24,88

29 3282,37 3700 1,66 25,74

29 3381,6 3800 1,69 25,19

29 3480,74 3900 1,72 25,22

29 3584,2 4000 1,75 24,16

29 3684,6 4100 1,79 24,9

29 3792,52 4200 1,82 23,16

111



ΔP (bar) 20 pH 1,67 [KHT] (g/L) 28,3

T (ºC) t (s) Volume permeado(mL) factor de concentração
fluxo

(L/h.m2)

30 319,46 200 1,02 15,65

30 649,38 400 1,04 15,16

30 992,63 600 1,07 14,57

30 1348,07 800 1,09 14,07

30 1715,26 1000 1,12 13,62

30 2081,45 1200 1,15 13,65

30 2465,93 1400 1,18 13

30 2855,61 1600 1,21 12,83

30 3247,03 1800 1,24 12,77

30 3653,63 2000 1,27 12,3

30 4082,24 2200 1,31 11,67

30 4525,99 2400 1,35 11,27

30 4974,12 2600 1,39 11,16

30 5416,39 2800 1,43 11,31

30 5870,16 3000 1,47 11,02

30 6378,23 3200 1,52 9,84

30 6954,6 3400 1,57 8,67

30 7568,01 3600 1,63 8,15

30 8134,56 3800 1,69 8,83

30 8738,29 4000 1,75 8,28
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ΔP (bar) 20 pH 2,07 [KHT] (g/L) 15,3

T (ºC) t (s) Volume permeado(mL) factor de concentração
fluxo

(L/h.m2)

29 229,31 200 1,03 21,80

30 471,2 400 1,06 20,67

31 709,43 600 1,09 20,99

32 943,52 800 1,12 21,36

30 1180,79 1000 1,16 21,07

29 1437,46 1200 1,2 19,48

30 1707,37 1400 1,24 18,52

30 1978,34 1600 1,28 18,45

30 2253,02 1800 1,33 18,20

30 2523,96 2000 1,38 18,45

30 2803,15 2200 1,43 17,91

30 3096,4 2400 1,49 17,05

30 3389,95 2600 1,55 17,03

30 3689,65 2800 1,62 16,68

31 4005,81 3000 1,69 15,81

29 4347,4 3200 1,78 14,64

29 4717,84 3400 1,87 13,50

30 5098,31 3600 1,97 13,14

29 5482,73 3800 2,08 13,01

30 5909,49 4000 2,21 11,72

30 6374,41 4200 2,35 10,75

30 6898,12 4400 2,51 9,55
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ΔP (bar) 40 pH 1,67 [KHT] (g/L) 28,3

T (ºC) t (s) Volume permeado(mL) factor de concentração

fluxo

(L/h.m2)

31 152,77 200 1,03 32,73

31 310,37 400 1,06 31,73

30 469,13 600 1,09 31,49

30 635,81 800 1,12 30

30 806,29 1000 1,16 29,33

30 978,00 1200 1,2 29,12

30 1158,57 1400 1,24 27,69

30 1361,80 1600 1,28 24,6

31 1635,12 1800 1,33 18,29

30 2068,06 2000 1,38 11,55

30 2634,05 2200 1,43 8,83

30 3355,40 2400 1,49 6,93

30 4260,07 2600 1,55 5,53

30 5402,27 2800 1,62 4,38

ΔP (bar) 40 pH 1,67 [KHT] (g/L) 28,3

T (ºC) t (s) Volume permeado(mL) factor de concentração fluxo (L/h.m2)

29 188,8 200 1,03 26,48

30 384,1 400 1,06 25,6

30 582,89 600 1,09 25,15

30 784,67 800 1,12 24,78

30 995,49 1000 1,16 23,72

30 1207,07 1200 1,2 23,63

30 1433,89 1400 1,24 22,04

30 1666,45 1600 1,28 21,5

30 1926,69 1800 1,33 19,21

30 2243,48 2000 1,38 15,78

29 2621,88 2200 1,43 13,21

30 3089,59 2400 1,49 10,69

31 3639,02 2600 1,55 9,1

29 4353,88 2800 1,62 6,99
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31 5233,11 3000 1,69 5,69

31 6332,37 3200 1,78 4,55

ΔP (bar) 30 pH 1,67 [KHT] (g/L) 28,3

T (ºC) t (s) Volume permeado(mL) factor de concentração fluxo (L/h.m2)

29 188,8 200 1,03 26,48

30 384,1 400 1,06 25,6

30 582,89 600 1,09 25,15

30 784,67 800 1,12 24,78

30 995,49 1000 1,16 23,72

30 1207,07 1200 1,2 23,63

30 1433,89 1400 1,24 22,04

30 1666,45 1600 1,28 21,5

30 1926,69 1800 1,33 19,21

30 2243,48 2000 1,38 15,78

29 2621,88 2200 1,43 13,21

30 3089,59 2400 1,49 10,69

31 3639,02 2600 1,55 9,1

29 4353,88 2800 1,62 6,99

31 5233,11 3000 1,69 5,69

31 6332,37 3200 1,78 4,55

ΔP (bar) 20 pH 1,67 [KHT] (g/L) 28,3

T (ºC) t (s) Volume permeado(mL) factor de concentração

fluxo

(L/h.m2)

29 366,7 200 1,03 13,64

30 741,59 400 1,06 13,34

30 1134,07 600 1,09 12,74

30 1547,6 800 1,12 12,09

30 1976,46 1000 1,16 11,66

30 2409,83 1200 1,2 11,54
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30 2877,89 1400 1,24 10,68

30 3351,03 1600 1,28 10,57

30 3826,96 1800 1,33 10,51

30 4310,94 2000 1,38 10,33

30 4802,11 2200 1,43 10,18

30 5329,25 2400 1,49 9,49

30 5872,46 2600 1,55 9,2

30 6457,2 2800 1,62 8,55

30 7061,18 3000 1,69 8,28

30 7717,62 3200 1,78 7,62

Ensaios com soluções acidificadas e 50 mg/L de AMT 

ΔP (bar) 20 pH 1,67 [KHT] (g/L) 28,3

T (ºC) t (s) Volume permeado(mL) factor de concentração

fluxo

(L/h.m2)

30 193,34 100 1,03 12,93

30 396,35 200 1,07 12,31

30 606,01 300 1,11 11,92

30 832,28 400 1,15 11,05

30 1067,09 500 1,2 10,65

30 1320,08 600 1,25 9,88

30 1589,96 700 1,3 9,26

30 1883,99 800 1,36 8,5

30 2206,75 900 1,42 7,75

30 2577,44 1000 1,49 6,74

30 2996,45 1100 1,57 5,97

30 3471,79 1200 1,66 5,26

30 3934,72 1300 1,75 5,4
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ΔP (bar) 30 pH 1,67 [KHT] (g/L) 28,3

T (ºC) t (s) Volume permeado(mL) factor de concentração

fluxo

(L/h.m2)

30 102,19 100 1,03 24,46

30 205,57 200 1,07 24,18

30 317,83 300 1,11 22,27

30 431,22 400 1,15 22,05

30 547,94 500 1,2 21,42

30 671,64 600 1,25 20,21

30 797,69 700 1,3 19,83

30 930,76 800 1,36 18,79

30 1066,82 900 1,42 18,38

30 1216,05 1000 1,49 16,75

30 1376,62 1100 1,57 15,57

30 1549,49 1200 1,66 14,46

30 1734,46 1300 1,75 13,52

30 1912,32 1400 1,86 14,06

30 2102,93 1500 1,98 13,12

30 2308,16 1601 2,13 12,3

30 2526,95 1703 2,29 11,66

ΔP (bar) 40 pH 1,67 [KHT] (g/L) 28,3

T (ºC) t (s) Volume permeado(mL) factor de concentração fluxo (L/h.m2)

30 64,46 100 1,03 38,78

30 130,34 200 1,07 37,95

30 199,28 300 1,11 36,26

30 270,83 400 1,15 34,94

30 344,7 500 1,2 33,84

30 421,13 600 1,25 32,71

30 499,67 700 1,3 31,83

30 580,6 800 1,36 30,89

30 666,43 900 1,42 29,13
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30 755,28 1000 1,49 28,14

30 848,79 1100 1,57 26,73

30 948,83 1200 1,66 24,99

30 1054,57 1300 1,75 23,64

30 1160,2 1400 1,86 23,67

30 1270,24 1500 1,98 22,72

29 1390,87 1601 2,13 20,93

Ensaios com Efluente

ΔP (bar) 40 pH 1,75 [AMT] (g/L) 0

T (ºC) t (s) Volume permeado(mL) factor de concentração

fluxo

(L/h.m2)

29 47,37 100 1,02 52,78

29 93,3 200 1,04 54,43

29 142,92 300 1,06 50,38

29 190,59 400 1,08 52,44

29 239,96 500 1,11 50,64

30 290,21 600 1,13 49,75

30 341,6 700 1,15 48,65

30 392,37 800 1,18 49,24

30 443,05 900 1,21 49,32

30 495,38 1000 1,24 47,77

30 549,06 1100 1,27 46,57

30 602,13 1200 1,3 47,11

30 657,47 1300 1,33 45,17

30 712,55 1400 1,37 45,39

30 767,83 1500 1,4 45,23

29 823,28 1600 1,44 45,08

29 881,63 1700 1,48 42,85

29 936,62 1800 1,53 45,47

29 995,64 1900 1,57 42,36

29 1055,27 2000 1,62 41,92
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29 1113,87 2100 1,67 42,66

29 1173,55 2200 1,73 41,89

29 1234,4 2300 1,79 41,08

29 1298,01 2400 1,85 39,3

29 1359,57 2500 1,92 40,61

29 1426,09 2600 1,99 37,58

29 1490,54 2700 2,07 38,79

29 1555,96 2800 2,16 38,22

29 1622,51 2900 2,25 37,57

29 1691,65 3000 2,35 36,16

29 1760,32 3100 2,46 36,4

29 1832,64 3200 2,59 34,57

29 1906,07 3300 2,72 34,05

29 1982,46 3400 2,87 32,73

29 2059,71 3500 3,04 32,36

ΔP (bar) 40 pH 1,75 [AMT] (g/L) 50

T (ºC) t (s) Volume permeado(mL)

factor  de

concentração

fluxo

(L/h.m2)

30 52,26 100 1,02 47,84

30 103,09 200 1,04 49,18

30 157,2 300 1,06 46,2

30 209,76 400 1,08 47,56

30 264 500 1,11 46,09

30 319,58 600 1,13 44,98

30 372,81 700 1,15 46,97

30 428,23 800 1,18 45,11

30 484,42 900 1,21 44,49

30 540,86 1000 1,24 44,29

30 594,85 1100 1,27 46,31

30 651,91 1200 1,3 43,81

30 708,77 1300 1,33 43,97

30 766,7 1400 1,37 43,15
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30 824,55 1500 1,4 43,22

30 884,06 1600 1,44 42,01

30 942,31 1700 1,48 42,91

29 1003,21 1800 1,53 41,05

29 1062,05 1900 1,57 42,49

30 1123,78 2000 1,62 40,5

30 1186,31 2100 1,67 39,98

30 1247,21 2200 1,73 41,05

30 1314,53 2300 1,79 37,13

30 1377,31 2400 1,85 39,82

30 1439,88 2500 1,92 39,96

30 1504,47 2600 1,99 38,71

30 1572,29 2700 2,07 36,86

30 1642,53 2800 2,16 35,59

30 1711,63 2900 2,25 36,18

30 1785,94 3000 2,35 33,64

30 1860,38 3100 2,46 33,58

30 1936,25 3200 2,59 32,95

30 2013,48 3300 2,72 32,37

30 2092,95 3400 2,87 31,46
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Anexo 6

Calibração da bomba
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Anexo 7

Viscosidade da água e regressão linear

T (ºC) μ (Pa.s)

0 1,79E-003

5 1,52E-003

10 1,31E-003

15 1,14E-003

20 1,00E-003

25 8,90E-004

30 7,98E-004

40 6,53E-004

50 5,47E-004

60 4,67E-004

70 4,05E-004

80 3,55E-004

90 3,16E-004

100 2,83E-004

−ln(μ(Pa.s))=−1857,974T (K )+13,216 , R2
=0,994

(Mullin, J.W. (2001)).
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Anexo 8

Regressões lineares de ΣRi vs fc

Condições parâmetros

ΔP (bar) T (ºC)
[KHT]
(g/L)

pH
[AMT]
(mg/L)

a b R2

20 30 15,33 2,02 0 899,6 -218,96 0,96

20 24 5,3 3,55 0 99,51 204,69 0,79

20 30 5,3 3,55 0 79,94 158,72 0,86

20 30 5,3 1,67 0 305,18 108,96 0,94

20 30 28,3 1,67 0 1989,84 -830,8 0,94

20 30 28,3 1,67 50,33 4249,06 -3027,63 0,97

30 30 28,3 1,67 0 1236,01 -236,47 0,95

30 30 28,3 1,67 50,09 1412,25 -282,97 0,98

40 30 28,3 1,67 0 1274,52 -160,72 0,97

40 30 28,3 1,67 50,09 1011,54 -117,93 0,99

40 30 efluente 1,75 0 302,98 286,47 0,97

40 30 efluente 1,75 50,05 295,68 363,67 0,97

Nota:  Para os ensaios em que ocorre queda súbita de fluxos apenas se apresenta a

regressão correspondente à zona antes da queda súbita.
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