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RESUMO
O presente trabalho teve por objetivo desenvolver modelos 

matemáticos que permitissem estimar com precisão a concentra-
ção de poluentes presentes no permeado, bem como os valores 
do fluxo de permeado, de um sistema de Membranas Filtrantes de 
Microfiltração (MF) e Ultrafiltração (UF) utilizando-se efluente de 
indústria de papel e celulose. Com o intuito de identificar os pares 
significativamente correlacionados, foi calculado o coeficiente de 
correlação de Spearman entre cada parâmetro analisado ao longo 
do tempo de operação 

do sistema (variável y) e o tempo de filtração (variável x). A par-
tir de então, avaliaram-se os dados por meio de regressão não li-
near. Somente os parâmetros de fluxo de permeado e de Demanda 
Química de Oxigênio (DQO) para o tratamento de UF apresentaram 
correlações significativas com o tempo de operação. Com base no 
coeficiente de determinação (R²) e Syx % (erro padrão da estimati-
va em percentagem) optou-se pelo Modelo 2 (Y = b0 * b1LNx + e)  
para estimar o parâmetro fluxo de permeado e pelo Modelo 1  
(Y = b0 * b1√x + e) para estimar o parâmetro DQO. 

Palavras-chave: efluente industrial, modelagem matemática, 
processo de separação por membranas.

INTRODUÇÃO
A passagem da água por uma membrana sintética, conveniente-

mente selecionada e instalada com o objetivo de remover partículas 
sólidas de pequeno diâmetro, como bactérias, vírus e moléculas or-
gânicas e inorgânicas, configura a técnica de separação por mem-

branas. Desse modo, por ser permeável, a corrente de alimentação é 
dividida em duas: uma parte da alimentação é seletivamente retida, 
chamada de “concentrado”, e, outra, atravessa a membrana, com-
posta por espécies capazes de permear a membrana, chamada de 
“permeado” (REALI et al., 2013).

No tratamento de águas residuárias o emprego de Processos 
de Separação por Membranas (PSM) conhecidos, principalmen-
te, por Microfiltração (MF), Ultrafiltração (UF), Nanofiltração 
(NF) e Osmose Reversa (OR), tem se expandido bastante devido 
à adoção de padrões ambientais cada vez mais restritivos, esta-
belecidos para o lançamento de efluentes em corpos receptores 
(LAUTENSCHLAGER et al., 2009) e anecessidade de se imple-
mentarem técnicas de reúso.

A introdução dos PSMs nas Estações de Tratamento de Efluen-
tes (ETE) proporciona o alcance de águas residuárias com eleva-
do padrão de qualidade em ETEs mais compactas, com facilidade 
de serem automatizadas e, atualmente, com custo competitivo 
em relação aos demais sistemas convencionais de tratamento 
(OCHANDO-PULIDO et al., 2016).

Apesar das vantagens descritas, poucos são os estudos que visam 
ao desenvolvimento de equações capazes de informar precisamente 
a concentração dos poluentes presentes nos efluentes ao longo do 
período de operação desses sistemas.

Diante do contexto, o objetivo principal deste trabalho foi desenvol-
ver equações matemáticas que forneçam a concentração de poluentes 
presentes no permeado, bem como os valores de fluxo de permeado 
em função do tempo de operação de um sistema de MF e UF empre-
gando-se efluente de lodo ativado de indústria de papel e celulose. 
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MATERIAL E MÉTODOS
Os dados para o presente estudo provêm de experimentos de filtração 

em membranas de MF e UF realizados com o efluente de uma indústria 
de papel e celulose integrada de grande porte do País. A referida indús-
tria emprega o processo kraft na etapa de polpação e o método EFC (Ele-
mentary Chlorine Free) na etapa do branqueamento. Na ETE está presen-
te a clarificação primária seguida de lodo ativado. As amostras utilizadas 
neste estudo foram coletadas na saída do decantador secundário. 

Os experimentos de MF e UF, bem como as análises físico-químicas 
envolvidas neste estudo, foram realizados em escala de bancada de 
laboratório.

O sistema piloto de MF e UF funciona com uma bomba do tipo dia-
fragma (3), que levava o efluente de um tanque de armazenamento 
de polipropileno (1) com 10 litros de capacidade até o módulo de 
permeação (7). 

Na Figura 1 é apresentado, respectivamente, o esquema ilustrati-
vo e a foto do sistema MF/UF.
 As membranas de MF e UF empregadas constituem-se no formato de 
fibras ocas (Pam Membranas Seletivas Ltda. – Brasil), cujas principais 
características são apresentadas na Tabela 1.

A unidade piloto de membranas foi operada com as seguintes 
condições operacionais: Reynolds de 2043, vazão de alimentação de  
2,4 L/min, pressão de operação de 0,75 bar e frequência de retrolava-

gem a cada 10 minutos, com pulso de duração de 30 segundos. Cabe 
mencionar que essas condições foram previamente otimizadas para 
o efluente em estudo (NEVES, 2014).

O tempo de filtração no sistema de membranas foi de 120 minutos 
com cada uma e de 20 em 20 minutos. Para quantificar o desempe-
nho dos tratamentos foi monitorado o fluxo de permeado e as con-
centrações remanescentes dos parâmetros turbidez, cor e Demanda 
Química de Oxigênio (DQO) nas amostras de permeado ao longo do 
período de filtração. Os ensaios foram realizados em triplicata.

As análises físico-químicas foram realizadas em conformidade 
com Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 
(APHA, 2012), e o fluxo de permeado (J) foi obtido dividindo-se o 
volume de efluente filtrado pelo produto da área da membrana e o 
tempo de amostragem, conforme a equação: 

Em que:
J = fluxo de permeado (L/m².h-1);
V = Volume de permeado recolhido (L);
A = Área filtrante da membrana (m²);
t = tempo de amostragem (h).

Figura 1. Esquema ilustrativo (a) e fotografia da unidade piloto (b) de MF e UF utilizada nos experimentos
Fonte: o autor

Tabela 1. Características dos módulos de MF e UF utilizados nos testes.

Propriedades Microfiltração Ultrafiltração

Material das membranas Poli (éter imida) Poli (éter sulfona)

Permeabilidade Hidráulica (LPH/m².bar) 106,3 37,9

Comprimento da fibra (cm) 26 26

Diâmetro da fibra (mm) 25 25

Tamanho médio dos poros 0,4 µm 50 kDa

Área de filtração (m2) 0,090 0,090
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Tratamento estatístico dos dados
A análise dos dados foi organizada em duas etapas: Na Etapa I, 

foi determinado o coeficiente de correlação de Spearman (r) entre 
cada parâmetro analisado ao longo do período de filtração (fluxo de 
permeado, DQO, turbidez e cor) e o tempo de filtração (em minutos). 
Foi construída uma matriz de correlação de Spearman para avaliar 
a relação entre as variáveis (y, x) e, assim, selecionar os pares que 
apresentaram correlação significativa, para posteriormente efetuar 
análise de regressão não linear.

Notou-se previamente, por meio do diagrama de dispersão, que, 
com o passar do tempo de operação do sistema de MF e UF, a função 
da evolução do tratamento de efluente (em relação aos parâmetros 
analisados) assumiu comportamento não linear. Por isso, optou-se 
pelo uso do coeficiente de Spearman. 

A Etapa II foi destinada à seleção dos conjuntos de variáveis que 
apresentaram correlações significativas, isto é, valor p<=0,05. A partir 
daí se avaliaram os dados por meio de análise de regressão não linear. 

Para o ajuste dos modelos, os parâmetros analisados ao longo do 
tempo de filtração foram a variável dependente (y) e, o tempo de 
filtração (em minutos), a  variável independente (x). 

Os modelos matemáticos não lineares apresentados na Tabela 2 fo-
ram ajustados na tentativa de descrever a relação entre as variáveis y e x. 

Tabela 2. Modelos matemáticos testados para descrever a relação entre y e x
Número Modelo

1 Y = b0 * b1  + e  

2 Y = b0 * b1LNx + e

3 Y = b0 * b1(  ) + e

Entre os modelos testados, a seleção do mais eficiente foi base-
ada nos seguintes critérios estatísticos: a) maior coeficiente de de-
terminação (R²); b) análise de variância; c) menor erro padrão da 
estimativa em percentagem (Syx%); d) análise gráfica dos valores 
observados juntamente com os estimados pelos modelos seleciona-
dos pelos critérios a e b. As equações para obtenção do coeficiente 
de determinação e do erro padrão da estimativa foram:

  
(1)

 
   (2)

Em que: 
SQres = soma dos quadrados dos resíduos = ;

SQtotal = soma dos quadrados totais =  ; 
Yobs =  valor observado da variável; 
Yest =   valor estimado da variável; 
Y =  valor médio dos valores observados; 

SYX = erro padrão da estimativa =      ;
 

p = número de coeficientes do modelo;
n = número de observações para o ajuste.

O procedimento dos cálculos foi realizado com auxílio do software 
Statistica, versão 10, e os modelos foram ajustados pelo método in-
terativo Levenberg-Marquardt. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Correlação de Spearman
Na Tabela 3 encontram-se os valores da correlação de Spearman 

e a significância para avaliar.  

Tabela 3. Matriz de correlação de Spearman entre fluxo, DQO, turbidez e 
cor e o tempo de filtração nos tratamentos com MF e UF.

Parâmetros MF Valor p UF Valor p

Fluxo de permeado 0,20 n.s 0,43 0,85* 0,00

DQO -0,35 n.s 0,14 -0,59* 0,00

Turbidez 0,04 n.s 0,85 0,79 n.s 0,75

Cor 0,36 n.s 0,14 -0,33 n.s 0,17 

Em que: *correlação significativa a 5% de probabilidade de erro e n.s: 
correlação não significativa a 5% de probabilidade de erro.

Observa-se na Tabela 3 que apenas os pares fluxo de permeado 
versus tempo de filtração e DQO versus tempo de filtração, ambos no 
tratamento com UF, apresentaram coeficiente de correlação signifi-
cativo, respectivamente p = 0,85 e p = -0,59. Isso pode ser justificado 
pelo baixo número de observações (n = 18).  Dessa maneira, possi-
velmente, uma intensidade de amostragem maior poderia aumentar 
a relação da correlação entre as variáveis. 

Para o primeiro par houve forte relação positiva entre as duas va-
riáveis (p = 0,85), significando que os valores de fluxo de permea-
do permanecerão estáveis ao longo do processo de operação. Essa 
relação é resultado da otimização operacional da pressão de ope-
ração, velocidade de escoamento e procedimento de limpeza física 
previamente realizada. Segundo AMARAL et al. (2009), as condições 
operacionais do sistema de separação por membranas são de funda-
mental importância para que as membranas alcancem maximização 
de desempenho. 

Constatou-se neste estudo que a queda do fluxo de permeado foi 
limitada pela ação da retrolavagem, indicando que tal procedimento 
de limpeza foi capaz de promover tensões de cisalhamento sobre a 
superfície da membrana, atuando na remoção parcial ou total de ma-
terial particulado e outros contaminantes presentes na alimentação 
do sistema que se depositaram sobre em suas superfícies.  

HWANG et al. (2009) relataram que a retrolavagem com água des-
tilada pode remover completamente a torta formada sobre a mem-
brana e, assim, aliviar o entupimento dos poros. Tal afirmação, no 
entanto, é válida para estudos laboratoriais em escala de bancada. 
Nas plantas de tratamento em escala real, para que os efeitos da 
comaltação sejam mitigados, faz-se necessário o emprego periódico 
da técnica de limpeza química das membranas e/ou uma etapa de 
tratamento a montante do PSM, isto é, um pré-tratamento.
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A partir dos dados apresentados na Tabela 4, percebe-se que os 
ajustes dos Modelos 1 e 2 apresentaram medidas de precisão iguais 
(ambos com R² = 0,72) e superiores ao ajuste do Modelo 3 (R² = 
0,42), porém o ajuste do Modelo I apresentou maior erro padrão da 
estimativa (Syx%) que o encontrado pelo ajuste do Modelo 2 (Mo-
delo 1 = 3,62% e Modelo 2 = 3,60%). Dessa forma, com base na 
análise comparativa, selecionou-se o Modelo 2 como o mais ade-
quado para descrever a relação entre fluxo de permeado e o tempo 
de operação de UF.

LAUTENSCHLAGER et al. (2009), visando maximizar a operação 
de sistemas de UF empregando efluente de indústria de produto de 
limpeza e higiene pessoal, propuseram um modelo matemático que, 
mediante o ciclo de operação e lavagem, permitiu encontrar o inter-
valo ótimo de retrolavagem para o sistema, possibilitando ganhos na 
produção do volume de permeado em até 14%.  

Conforme apresentado na Tabela 5, para a variável DQO, os valo-
res das estatísticas permitem afirmar que os ajustes dos Modelos 1 e 
3 apresentaram iguais probabilidades de erro na estimativa (ambos 
com Syx% = 9,85%). Para os três modelos testados a variável tempo 
de filtração (x) explicou somente 26%, 21% e 25% da variação da 
concentração de DQO (y) no efluente, aplicando-se os Modelos 1, 2 
e 3, respectivamente.

Com isso, seria viável nesse caso incluir novas variáveis expli-
cativas ao modelo para tentar alcançar maior precisão da estima-
ção desse parâmetro, porém, conforme já descrito, as demais vari-
áveis operacionais do sistema piloto de MF/UF, como a pressão de 
operação, velocidade de escoamento (Reynolds) e frequência de 
retrolavagem, foram previamente otimizadas e, portanto. fixadas 
para este estudo. 

Assim, para a estimação do parâmetro DQO, optou-se pelo Mo-
delo I, pois, apesar de esse ajuste apresentar valor de R² baixo 
(0,26), foi superior aos demais ajustes testados, proporcionando, 
portanto, com pequena vantagem, o melhor desempenho. 

Por intermédio do procedimento stepwise, ESQUERRE et al. 
(2004) construíram modelos para prever a concentração de DBO 

De acordo com WU et al. (2008), tratando-se de processo de sepa-
ração por membranas, parâmetros operacionais como a retrolava-
gem podem afetar significativamente a colmatação da membrana. 

PSOCH & SCHIEWER (2006) compararam dois Biorreatores de Mem-
brana (BRM) com e sem aplicação de retrolavagem, ambos com a mesma 
pressão de operação e alimentados com efluente sintético. Os autores 
observaram que o BRM operado com retrolavagem apresentou média 
de fluxo de permeado duas vezes maior àquele sem retrolavagem.

O segundo par de variáveis correlacionadas, observado na Tabela 3 
(DQO versus tempo de filtração) apresentou correlação negativa en-
tre as duas variáveis, ou seja, ambas as grandezas variaram em sentido 
contrário: quanto maior o tempo de operação do sistema de UF, menor a 
concentração de DQO no permeado recolhido. Esse resultado é similar ao 
encontrado por outros pesquisadores, os quais também aplicaram mem-
branas filtrantes no tratamento de efluente de IPC (GONDER et al., 2011, 
QUARTAROLI, 2012, KURITIZA, 2014, AMARAL et al., 2013, SHUKLA et al., 
2013). Pode-se afirmar, portanto, que a UF é uma alternativa tecnológica 
significativamente eficiente na redução de carga orgânica do efluente. 

Cabe comentar que os tratamentos mais empregados nas indústrias de 
papel e celulose ainda são os sistemas biológicos, especialmente os lodos 
ativados. KHOSRAVI et al. (2011) relatam que esses sistemas apresentam 
deficiência quanto à redução da carga orgânica em termos de DQO, ao 
passo que, para BUYUKKAMACI & KOKEN (2010), altos teores de matéria 
orgânica e sólidos em suspensão são considerados os principais poluentes 
presentes no efluente bruto das indústrias de papel e celulose. 

Após a obtenção dos pares significativamente correlacionados, 
aplicou-se a análise de regressão a fim de se obter um modelo que 
permita predizer o comportamento do tratamento de UF para as va-
riáveis de interesse: fluxo de permeado e DQO. 

Análise de regressão não linear para os dados observados: 
fluxo de permeado e DQO (UF)

Nas Tabelas 4 e 5 são apresentados os resultados dos ajustes 
realizados para os dados observados de fluxo de permeado e DQO, 
ambos em função do tempo de operação do sistema de UF.

Tabela 4. Estatística e coeficientes dos modelos não lineares para os dados observados de fluxo de permeado de UF em função do tempo

Modelo b0 b1 Syx(%) R²(%) Valor p

1 34,17* 1,05* 3,62 0,72 0,00

2 28,69* 1,09* 3,60 0,72 0,00

3 39,30* 1,20 5,18 0,42 0,00

Em que: *valores significativos a 5% de probabilidade de erro; b0, b1: coeficientes do Modelo. 

Tabela 5. Estatística e coeficientes dos modelos não lineares para os dados observados de DQO em função do tempo de UF

Modelo b0 b1 Syx (%) R²(%) Valor p

1 179,44* 0,97* 9,85 0,26 0,00

2 205,01* 0,92* 10 0,21 0,00

3 216,20* 0,82* 9,85 0,25 0,00

Em que: *valores significativos a 5% de probabilidade de erro; b0, b1: coeficientes do Modelo.
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na entrada e na saída de uma lagoa aerada situada numa ETE de 
indústria de papel e celulose. Os ajustes ótimos obtidos para esti-
mação de DBO na entrada e na saída apresentaram R² = 0,458 e 
R² = 0,476, respectivamente. 

Após a seleção de cada modelo para as variáveis de interesse, plo-
taram-se no gráfico os valores observados das variáveis juntamente 
com os estimados pelos modelos, com objetivo de visualizar melhor 
o comportamento dos modelos propostos.  

A distribuição dos valores de fluxo de permeado observados, jun-
tamente com os valores de fluxo de permeado estimados pelo Mo-
delo 2, pode ser observada na Figura 2.

A Figura 3 apresenta os valores de DQO observados juntamente 
com os estimados pelo Modelo 1.

Percebe-se que, para o fluxo de permeado (Figura 2), os valo-
res observados estão distribuídos próximos da linha dos valores 
estimados. 

Para o parâmetro DQO (Figura 3) a relação entre os valores ob-
servados e estimados pelo modelo proposto foi satisfatória, visto que 
o ajuste do modelo selecionado proporcionou baixo erro entre valo-
res estimados e observados. 

CONCLUSÃO
Apenas as variáveis fluxo de permeado e DQO para o tratamento 

de UF apresentaram correlações significativas com o tempo de ope-
ração. Assim, aplicou-se análise de regressão não linear apenas para 
esses pares de variáveis.

Com base nas análises efetuadas optou-se pelo Modelo 2 para 
estimar o parâmetro fluxo de permeado com base no tempo de ope-
ração do sistema de UF e pelo Modelo 1 para estimar o parâmetro 
DQO, também com base no tempo de operação do sistema.

Diante dos resultados apresentados neste trabalho, espera-se que os 
profissionais envolvidos com pesquisas em escalas piloto UF possam 
utilizar os modelos propostos como ferramenta para rápida predição 
de concentração de DQO no permeado gerado pelos sistemas e, assim, 
melhor compreender o comportamento do tratamento de efluente de 
indústria de papel e celulose por PSM de modo a alcançar melhorias com 
vistas à maximização do volume de permeado e remoção de poluentes.
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Figura 2. Dispersão dos valores de fluxo de permeado observados e estimados pelo Modelo 2 

Figura 3. Dispersão dos valores de DQO observados e estimados pelo Modelo 1 
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