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1. RESUMO 

De acordo com o atual cenário do saneamento básico no país, faz-se necessário o 

desenvolvimento de melhores sistemas de tratamentos que possam ser aplicados 

em comunidades onde esse atendimento é precário, ou mesmo em grandes 

cidades, onde a falta de espaço impede a ampliação de uma rede de tratamento de 

esgoto, a demanda por alternativas é ainda maior. O objetivo deste projeto foi 

revisar, sistematicamente, os métodos de tratamentos de esgotos sanitários através 

de um sistema de biorreatores por membrana (MBR), de forma a viabilizar o 

consumo humano desta água após o tratamento. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Uma necessidade que acompanha o aumento do consumo de água, é a 

demanda de saneamento básico, e tratamento do esgoto gerado. Nesse contexto, 

uma das grandes deficiências no Brasil é o baixo índice de atendimento à população 

com relação ao saneamento; a infraestrutura oferecida, a abrangência e a qualidade 

dos serviços prestados, fica muito aquém do cenário ideal. A ausência do tratamento 

do esgoto é diretamente relacionada às questões de saúde pública (IBGE, 2016).  

Segundo Cornelli et al (2014), existem diversos métodos para tratamento de 

esgoto, entre eles:  lodo ativado, wetland, processo anaeróbio, tanque séptico, 

lagoas de estabilização e biorreator de membrana (MBR). Após avaliações desses 

métodos de tratamento, os autores concluíram que os melhores resultados 

apresentados, foram demonstrados pelo MBR e as lagoas de estabilização.  

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo do presente trabalho foi revisar sistematicamente o método de 

tratamento de esgoto sanitário, através de um sistema de MBR. 

 

4. METODOLOGIA 

Para execução deste trabalho, foi realizada uma subdivisão, que contempla o 

perfil o esgoto sanitário e o perfil do sistema MBR. Para o perfil do esgoto sanitário 

foram determinados parâmetros para análise, a fim de determinar as principais 

características do efluente a ser tratado. Com relação ao sistema MBR foram 

avaliados os seguintes critérios: tipos de membranas, características específicas de 

cada uma delas, e parâmetros operacionais (MB, 2016). 



 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foram levantados dados referentes à problemática do saneamento básico no 

Brasil e os impactos, diretos e indiretos, que tais deficiências podem trazer à 

população. Também foram investigadas as possibilidades de tratamento de esgoto a 

partir do MBR, que pode se apresentar viável por demandar menor espaço físico 

para sua execução, se comparado às estações de tratamento convencionais de 

esgoto (PIAIA, A. & PRADO, M, 2016). 

Para determinação do perfil do esgoto sanitário, foram analisados parâmetros 

físico-químicos e biológicos, tais como: DQO, DBO, densidade e coliformes totais. A 

quantificação desses parâmetros é essencial, pois a partir do resultado, é possível 

definir a configuração do MBR para atuação com maior eficiência (PIAIA, A. & 

PRADO, M, 2016). 

As membranas foram classificadas pelo tipo, material constituinte e pelo 

tamanho do poro caracterizando-as como de micro e ultrafiltração. Além disso, nelas 

foram verificadas propriedades especificas que precisam ser consideradas de 

acordo com os atributos do efluente a ser tratado, e a disponibilidade seja de 

expansão ou de investimento financeiro (MB, 2016). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

As membranas estão divididas entre três tipos: tubular, fibra oca e placa 

plana. A classificação quanto ao material destacou o polivinilideno (PVDF) e o 

poliestireno (PE), devido a uma boa combinação química, que permite maior 

resistência e uma superfície estruturada. As principais empresas distribuidoras de 

membranas de filtração atuantes no mercado, dentre elas a Toray do Brasil e Kubota 

Membrane Europe, utilizam o PVDF na sintetização das mesmas.  

Por não apresentarem alta performance com relação aos parâmetros 

operacionais avaliados, as membranas do tipo tubular e placa plana não são as mais 

utilizadas para tratamento de esgoto sanitário, sendo mais aplicadas para baixas 

vazões e processos específicos da indústria. 

As membranas do tipo fibra oca, atualmente são amplamente utilizadas, 

principalmente em grandes plantas municipais de tratamento de efluentes sanitários, 

devido a menor necessidade de espaço para implementação do sistema e também a 

alta densidade de acondicionamento das membranas, tornando a área filtrante 



consideravelmente maior. A desvantagem da fibra oca está no alto custo com a 

manutenção, e a necessidade de limpeza com aditivos químicos.  

A maior parte das plantas municipais, instaladas na Ásia, Europa e América 

do Norte, utilizam as membranas de fibra oca para tratamento dos efluentes 

sanitários, o que indica o melhor desempenho deste tipo para a finalidade.   

Em contrapartida, segundo Kipper (2009), que desenvolveu o protótipo de um 

biorreator para tratamento de efluentes, a membrana do mesmo tipo (fibra oca), 

utilizada no processo, apresentou um desempenho muito inferior ao informado pelo 

fabricante que forneceu o material. Desta forma, é necessária a realização de 

estudos complementares para comprovar a eficácia e eficiência do processo. 
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