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Introdução 
Durante o processo produtivo industrial, efluentes são gerados e, em sua maioria, podem poluir ou contaminar o solo 
e a água, caso descartados de forma indevida. Pesquisas relativas ao reaproveitamento das águas estão sendo 
realizadas no mundo todo, diante das preocupações e do comprometimento dos recursos hídricos. 
Dentre as várias opções disponíveis atualmente, o processo de separação por membranas é considerado um dos 
mais eficientes, sendo aplicado após tratamentos convencionais e visando, a reutilização desse recurso. 
Esse trabalho teve por objetivo o estudo da viabilidade da aplicação da ultrafiltração para o tratamento final do 
efluente proveniente da água de lavagem das frutas processadas de uma indústria. 

Metodologia 
Amostras do efluente e do permeado foram coletados diariamente. Com o auxílio do Pastel UV, parâmetros de 
Demanda Química de Oxigênio (DQO) e Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) foram avaliados. O pH foi obtido 
pelas fitas de pH. As vazões de entrada e saída do BRM foram controladas com o auxílio da bomba peristáltica, 
mantida constante durante as análises (10 rpm). 
O esquema do biorreator de membrana de ultrafiltração que foi utilizado é composto pela bomba peristáltica, válvulas 
de controle de vazão e pressão, tanque do permeado e do efluente. 
 

Resultados e Discussão 
Durante o estudo, a temperatura do biorreator foi controlada (20-22°C) e operou a volume constante de 10 L. 
A Figura 2 apresenta os valores obtidos na análise de DQO em um período de 46 dias. Percebe-se elevada variação, 
com um valor médio de 2.887 mg/L. Nas análises de permeado tem um valor médio de 41 mg/L, com remoção de 
aproximadamente 96,81% de DQO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Análise de DQO no Pastel UV 
 

A Figura 3, mostra os resultados de remoção de DBO. Percebeu-se que os valores de permeado estavam variando. 
Para o efluente, o valor médio foi de 715 mg/L e para o permeado, 46 mg/L, com remoção média de 
aproximadamente 99,00% de DBO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 3. Análise de DBO no Pastel UV 
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Considerações Finais 
O sistema demonstrou ser uma promissora alternativa para tratamento do efluente coletado, possibilitando a remoção 
dos parâmetros analisados.  
Em relação à DQO, houve aproximadamente 97% de remoção, e para o parâmetro de DBO, 99%. O permeado obtido 
apresenta turbidez e cor; o que significa que a membrana de não está sendo eficiente nesses parâmetros, causando 
um efeito de repulsão na população. 
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