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RESUMO 

 

O bisfenol A é um micropoluente bastante encontrado em águas e, mesmo 

em baixas concentrações, é capaz de causar danos à saúde. Por ter a capacidade 

de alterar as funções do sistema endócrino, este contaminante é classificado como 

desregulador endócrino. Visto que o tratamento convencional de águas e efluentes 

não é suficiente para a remoção de micropulentes, este trabalho apresenta diversos 

métodos que vêm sendo estudados para essa remoção. Além disso, com base nos 

resultados apresentados, é feita uma análise crítica para escolher o método mais 

apropriado para o tratamento de águas e efluentes. Foram apresentados três tipos 

de métodos de remoção: por separação por membranas, por adsorção e por 

processos oxidativos avançados. Para o método de separação por membranas, foi 

feito o estudo de duas técnicas em uma planta piloto: uma utilizando ultrafiltração 

(UF) e osmose inversa (OI), e outra utilizando nanofiltração (NF). No estudo de 

adsorção, foi utilizado dois adsorventes, o carvão ativado granular (CAG) e a levana 

fosfonada (PhHL), ambos sendo testados em diversas condições, variando pH, 

temperatura e quantidade de BFA inicial. Para a análise dos processos oxidativos 

avançados, foi feita a comparação do processo de fotólise (UV + ozônio) e do 

processo de fotocatálise (UV + catalisador de dióxido de titânio imobilizado em 

alginato). A maioria dos resultados foram satisfatórios, apresentando remoção do 

contaminante de mais de 90%. Porém, nesta análise, também é necessário levar em 

consideração outros fatores, como tempo de processo, custo dos equipamentos e 

dos reagentes, condições operacionais, etc. Com base nisso, concluiu-se que a 

técnica de adsorção com carvão granular ativado é a que possui mais benefícios e 

que cumpre eficientemente o objetivo de remoção do micropoluente. 

 

PALAVRAS – CHAVE: bisfenol A; remoção; adsorção; separação por membranas; 

processos oxidativos avançados. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Bisphenol A is a micropollutant widely found in water and, even at low 

concentration, eventually it causes some health diseases. Due to its capability to 

change the functions of the endocrine system, this pollutant is classified as an 

endocrine disruptor. Since conventional water treatment and effluent is not sufficient 

for removing micropollutants, this study features several methods that have been 

done for such removal. In addition, based on the results presented, a critical analysis 

is made to choose the most appropriate method for the treatment of waters and 

effluents. Three types of removal methods were presented: by membrane separation, 

by adsorption and by advanced oxidative processes. For the membrane separation 

method, two techniques were analysed in a pilot plant: one by using ultrafiltration 

(UF) and reverse osmosis (OI), and another by using nanofiltration (NF). In the study 

of adsorption, two adsorbents, granular activated carbon (GAC) and phosphonated 

levan (PhHL), were used, both of them under different conditions, by varying pH, 

temperature and amount of initial BFA. For the analysis of the advanced oxidative 

processes, a comparison between the photovoltaic (UV + ozone) and the 

photocatalysis process (UV + titanium dioxide catalyst in alginate) was carried out. 

Most of the results were satisfactory, because they were capable to remove more 

than 90% of the contaminant. However, in this analysis, it is also necessary to take 

into account other factors, such as process time, cost of equipments and reagents, 

operational circumstances, etc. Finally, it was concluded that the adsorption 

technique with granular activated carbon is the one that has more benefits and that 

efficiently fulfills the objective of micropollutant’s removal. 

 

KEY WORDS: bisphenol A; removal; adsorption; membrane separation; advanced 

oxidative processes. 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 3.1 – Comportamento do fluido nas filtrações convencional e tangencial 

Figura 3.2 – (a) Modelo de membrana de fibra oca; (b) Modelo de membrana em 

espiral 

Figura 3.3 – Estruturas de diferentes tipos de membranas 

Figura 3.4 – Fluxograma de unidade piloto de UF 

Figura 3.5 – Planta piloto de UF utilizada 

Figura 3.6 – Planta piloto de OI e NF utilizada 

Figura 3.7 – (a) Fluxograma da OI; (b) Modelo da OI 

Figura 3.8 – (a) Fluxograma da NF; (b) Modelo da NF 

Figura 3.9 – Avaliação da rejeição de BFA pela membrana de UF 

Figura 3.10 – Pressões de trabalho dos experimentos com membrana de OI 

Figura 3.11 – Fluxo de permeado e PTM dos experimentos com membrana de OI  

Figura 3.12 – Recuperação durante os experimentos com membrana de OI   

Figura 3.13 – Rejeição de bisfenol A pela membrana de OI 

Figura 3.14 – Pressões de trabalho ao longo dos experimentos com membrana de 

NF 

Figura 3.15 – Recuperação obtida durante os experimentos com membrana de NF 

Figura 3.16 – Rejeição de BFA pela membrana de NF 

Figura 3.17 – (a) Agitador de Wagner; (b) Sistema de filtração à vácuo 

Figura 3.18– Remoção de BFA em função do pH 

Figura 3.19 – Remoção de BFA 20mg.L-1 em função do tempo 

Figura 3.20 – Remoção de BFA 500µg.L-1 em função do tempo 

Figura 3.21 – Quantidade de BFA adsorvida em função do tempo no modelo pseudo-

secundária 

Figura 3.22 – Quantidade de BFA adsorvida em função do pH 

Figura 3.23 – Quantidade de BFA adsorvida em função da quantidade inicial e da 

temperatura 

Figura 3.24 – Principais sistemas de Processos Oxidativos Avançados 

Figura 3.25 – Esquematização do sistema: A) Concentrador de Oxigênio; B) Gerador 

de ozônio; C) Unidade de refrigeração e recirculação; D) Rotâmetro para controle da 



vazão de entrada de gases; E) Bomba peristáltica; F) Coluna de reação; G) 

Equipamento de UV; H) Sistema de destruição de ozônio excedente 

Figura 3.26 – Especificação das condições dos tratamentos realizados 

Figura 3.27 – Eficiências de cada tratamento em função do tempo 

Figura 3.28 - Sistema para a produção das esferas de catalisador composto por: 

bomba peristáltica (1), béquer com a solução de alginato e TiO2 (2), béquer com 

CaCl2 na recepção das esferas (3), banho termostático (4) e agitador magnético (5) 

Figura 3.29 - Processo de fotocatálise composto por: lâmpada de mercúrio (1), 

sistema de refrigeração (2), reator (3) e agitador magnético (4) 

Figura 3.30 – Percentual de BFA degradado em função do tempo e da concentração 

de TiO2 

Figura 3.31 – Percentual de BFA degradado em função do tempo e do pH 

Figura 3.32 – Percentual de BFA degradado em função do tempo e da concentração 

inicial de BFA 

Figura 3.33 – Percentual de BFA degradado por fotocatálise e fotólise em função do 

tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 2.1 - Principais propriedades físico-químicas do Bisfenol A 

Tabela 2.2 - Solubilidade do BFA a 25 °C 

Tabela 2.3 - Tipos de plástico e aplicações 

Tabela 3.1 - Caracterização do processo de separação por membranas pela força 

motriz 

Tabela 3.2 - Comparação entre os tipos de membranas quanto às principais 

características 

Tabela 3.3 - Potencial de oxidação de algumas espécies 

Tabela 4.1 – Principais resultados obtidos pelas membranas de alta pressão 

Tabela 4.2 - Comparação entre os processos de adsorção com carvão ativado e com 

levana fosfonada 

Tabela 4.3 - Comparação entre os processos oxidativos utilizando fotólise e 

fotocatálise  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS 

 

HCl  Ácido clorídrico (solução aquosa) ou gás cloreto (forma pura) 

H3PO4  Ácido fosfórico 

H2SO4  Ácido sulfúrico 

USEPA  Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos 

AESA  Agência Européia de Segurança Alimentar 

ANVISA  Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

H2O  Água 

∆  Aquecimemto 

BFA  Bisfenol A  

Bis-DMA  Bisfenol A - dimetacrilato 

Bis-GMA  Bisfenol A – glicidil metacrilato  

BPS  Bisfenol S 

Na2CO3  Carbonato de sódio 

COT  Carbono orgânico total  

CAP  Carvão ativado em pó  

CAG  Carvão ativado granular  

PAC  Cloreto de alumínio  

CaCl2  Cloreto de cálcio 

AgCl  Cloreto de prata 

ZnCl2  Cloreto de zinco 

GC  Cromatografia gasosa 

HPLC  Cromatografia líquida de alta eficiência 

DE  Desregulador ou disruptor endócrino 

CD  Disco compacto 

DVD  Disco digital de vídeo 

CO2  Dióxido de carbono 

TiO2  Dióxido de titânio 

ETA  Estação de Tratamento de Água  

ETE  Estação de Tratamento de Esgoto 

EUA  Estados Unidos da América 

et al.  et alia – e outros 



DGEBA  Éter diglicil do bisfenol A  

SPE  Extração em fase sólida  

ELL  Extração líquido-líquido   

COCl2  Fosgênio 

KOH  Hidróxido de potássio 

NaOH  Hidróxido de sódio 

OH  Hidroxila 

TDI  Ingestão Diária Tolerável  

kg  Kilograma 

kPa  Kilopascal 

HL  Levana de Halomonas  

PhHL  Levana fosfonada 

LME  Limite de Migração Específica 

MMC  Massa molecular de corte  

Bis-GMA  Metacrilato de bisfenol A diglicidil éter  

MF  Microfiltração 

μg  Micrograma 

μm  Micrometro 

𝑀  Mol 

CO  Monóxido de carbono 

NF  Nanofiltração  

ng  Nanograma 

nm  Nanômetro 

OMS  Organização Mundial de Saúde 

OI  Osmose inversa 

O2  Oxigênio 

O3  Ozônio 

H2O2  Peróxido de hidrogênio 

PC  Policarbonato 

PVC  Policloreto de vinila 

PET  Polietileno tereftalato 

P  Pressão 

∆π  Pressão osmóstica  

PTM  Pressão transmembrana 



PSM  Processos de separação por membranas  

POA  Processos oxidativos avançados 

PFO  Pseudo-primeira ordem 

PSO  Pseudo–segunda ordem 

𝑇  Tempo 

PCl3  Tricloreto de fósforo 

UF  Ultrafiltração   

UV  Ultravioleta 

IUPAC  União Internacional de Química Pura e Aplicada 

VIS  Visível 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO................................................................................................................ 1 

1.1. OBJETIVO ............................................................................................................... 2 

1.2. ORGANIZAÇÃO DO TEXTO ................................................................................... 2 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA............................................................................................ 3 

2.1. CARACTERÍSTICAS DO BISFENOL A ................................................................... 3 

2.2. TOXICIDADE ........................................................................................................... 5 

2.3. MÉTODOS ANALÍTICOS PARA DETERMINAÇÃO DE BISFENOL A EM ÁGUA E 

EFLUENTES ...................................................................................................................... 7 

2.4. APLICAÇÕES E EFEITOS DO USO ....................................................................... 8 

2.4.1. Resinas Epóxi ................................................................................................. 10 

2.4.2. Policarbonatos ................................................................................................ 11 

2.4.3. Resinas dentárias ........................................................................................... 13 

2.5. CONSUMO ............................................................................................................ 14 

2.6. CONTEXTO ATUAL .............................................................................................. 16 

3. MÉTODOS DE REMOÇÃO DE BISFENOL A DE EFLUENTES DOMÉSTICOS E 

INDUSTRIAIS ...................................................................................................................... 19 

3.1. PROCESSOS DE SEPARAÇÃO POR MEMBRANAS ........................................... 19 

3.1.1. Caracterização das membranas ..................................................................... 22 

3.1.2. Processos de separação por membrana empregando gradientes de pressão 23 

3.1.3. Materiais e métodos ....................................................................................... 26 

3.2. PROCESSOS DE REMOÇÃO POR ADSORÇÃO ................................................. 37 

3.2.1. Processos de remoção por adsorção com carvão ativado .............................. 39 

3.2.2. Processos de remoção por adsorção com Levana Fosfonada ........................ 43 

3.3. PROCESSOS DE REMOÇÃO POR PROCESSOS OXIDATIVOS AVANÇADOS . 46 

3.3.1. Processos de remoção por fotólise com ozônio e radiação UV ...................... 47 

3.3.2. Processo de remoção por Fotocatálise Heterogênea utilizando dióxido de 

titânio imobilizado em alginato ...................................................................................... 50 

4. ANÁLISE CRÍTICA ....................................................................................................... 56 

4.1. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS PROCESSOS DE SEPARAÇÃO POR 

MEMBRANAS .................................................................................................................. 56 

4.2. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS PROCESSOS DE ADSORÇÃO ............... 59 

4.3. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS PROCESSOS OXIDATIVOS .................... 60 

4.4. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS PROCESSOS DE REMOÇÃO DE BFA ... 61 

5. CONCLUSÃO ............................................................................................................... 63 

6. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.......................................................................................... 64 

 

 

  

 



1 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, devido principalmente à industrialização e ao crescimento 

populacional e, consequentemente, ao aumento da demanda de alimentos e bens de 

consumo, o tratamento de águas contaminadas tornou-se uma necessidade. Muitos 

dos efluentes, que são gerados de diferentes processos industriais e atividades 

domésticas, são altamente tóxicos ao ser humano e ao meio-ambiente ao 

comprometer a qualidade da água nos mananciais. Nesse contexto, o 

desenvolvimento de métodos analíticos permite identificar a presença de 

substâncias em baixas concentrações e polares em água, como os chamados 

micropoluentes ou microcontaminantes.  

Os micropoluentes fazem parte do grupo conhecido como poluentes 

emergentes, que são compostos que têm sido encontrados recentemente no meio 

ambiente através das novas técnicas analíticas. O termo "micro" refere-se a 

concentrações de μg.L-1 ou ng.L-1 desses compostos em água. Assim sendo, o 

termo “micropoluentes” diz respeito às substâncias tóxicas, orgânicas ou minerais, 

com propriedades persistentes e biocumulativas que podem gerar danos ao meio 

ambiente e aos organismos (AQUINO;BRANDT;CHERNICHARO, 2013).  

Dentre estes contaminantes emergentes, estão os desreguladores ou 

disruptores endócrinos (DEs), que são substâncias capazes de alterar ou simular 

funções do sistema endócrino e, consequentemente, podem causar efeitos 

negativos ao homem e outros animais. Tais efeitos comprometem não só a saúde 

daqueles organismos contactados diretamente como também a de seus 

descendentes. 

Os desreguladores endócrinos podem ser substâncias naturais, como 

estrogênios, ou sintéticas, como xenoestrogênios, que incluem pesticidas, ftalatos, 

agentes farmacêuticos e, mais especificamente neste estudo, bisfenol A (BFA). O 

BFA é um monômero muito encontrado em ambientes aquáticos devido ao seu 

lançamento no esgoto doméstico, e no efluente do processo de produção do 

composto e na lixiviação de seus produtos finais. 

Além de estar presente em embalagens de alimentos, eletrônicos e 

equipamentos de uso médico, o BFA ganhou maior destaque por estar presente em 

objetos infantis. O composto apresenta atividade estrogênica moderada e pode 

afetar a reprodução, ou até mesmo ocasionar o câncer de próstata (BERNARDO et 
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al., 2015). Há diversas pesquisas quanto aos efeitos nocivos do bisfenol A à longo 

prazo que necessitam atenção das autoridades. Estas devem preservar a saúde da 

sociedade através de legislação específica para a presença do BFA na água para 

consumo humano e conscientização do consumidor. 

No Brasil, o tratamento convencional da água para consumo humano é 

constituído das etapas de: coagulação, floculação, decantação, filtração e 

desinfecção. Todavia, ainda que tal tratamento apresente excelentes resultados na 

remoção de material em suspensão e coloidal, patógenos e algas, não contribui na 

remoção de micropoluentes. Nesse contexto, torna-se necessário o desenvolvimento 

de processos avançados ou complementares no tratamento de água.  

Diferente do tratamento convencional, em que a separação sólido-líquido 

consiste essencialmente em mecanismos físicos, os processos avançados 

constituem, adicionalmente, mecanismos químicos. Desse modo, pesquisas 

apontam que os principais tratamentos avançados para remoção de 

microcontaminantes englobam processos de separação por membranas, processos 

de adsorção e processos oxidativos. 

 

1.1. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é apresentar as principais características do bisfenol 

A bem como seus principais empregos no dia a dia das pessoas. Além disso, 

informar sua elevada toxidez aos seres vivos e ao meio ambiente, apresentando os 

métodos principais de sua remoção dos efluentes domésticos e industriais que o 

contém. Em sequência, analisar esses métodos e apontar o que reúne melhores 

condições técnicas para essa remoção.  

 

1.2. ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

No capítulo 1, é apresentada a Introdução do trabalho. O capítulo 2 aborda 

uma Revisão Bibliográfica, contendo informações sobre o bisfenol A. No capíulo 3, 

são apresentados os Métodos de Remoção mais relevantes do bisfenol A de 

efluentes domésticos e industriais. No Capítulo 4, é apresentada uma Análise Crítica 

desses métodos e dentre esses, é escolhido o mais indicado segundo o ponto de 

vista dos autores. O capítulo 5 expõe a Conclusão do trabalho. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. CARACTERÍSTICAS DO BISFENOL A 

O bisfenol A é um composto orgânico amplamente produzido e usado no 

mundo, sendo comercializado na forma de pastilhas, flocos ou cristais. Em 

temperatura ambiente, a substância possui coloração branca e cristalina na forma 

sólida e é inodoro (BERNARDO et al., 2015). As principais propriedades físico-

químicas do composto são apresentadas na tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1 - Principais propriedades físico-químicas do Bisfenol A 

Parâmetro Bisfenol A 

Nome IUPAC 2,2-bis(4-hidroxifenil)propano 

Fórmula Molecular C15H16O2 

Massa Molar 228,29 g/mol 

Solubilidade em água à 25 °C 300  μg.L-1 

Densidade relativa à 25 °C 1,195 

pKa 9,6 

Tempo de meia-vida em água 1 a 150 (dias) 

Pressão de vapor à 25 °C 5,3 x 10-6 kPa 

Ponto de fusão à 25 °C e ~ 0 atm 156 °C 

Ponto de ebulição à 25 °C e ~ 0 atm 220 °C 

Fonte: Bernardo et al. (2015) e Staples et al. (1998) 

 

O composto foi sintetizado pela primeira vez em 1888 através da 

condensação entre uma molécula de acetona (por isso, o sufixo A no nome) e duas 

moléculas de fenol, e catalisado por um ácido, como o ácido clorídrico (HCl) ou 

resina poliestireno sulfonada, conforme Figura 2.1 (RITTER, 2011). Posteriormente, 

o BFA é purificado através da destilação, filtrado e seco (SENCI, 2015). Atualmente, 

a aplicação mais importante do fenol é a produção de BFA. 
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Figura 2.1 - Síntese do bisfenol A 

Fonte: Bernardo et al. (2015) 

 

Compostos da classe dos bisfenóis caracterizam-se pela presença de dois 

anéis fenólicos unidos por uma cadeia de hidrocarbonetos (GUERALD, 2014). No 

caso do BFA, o hidrocarboneto é o metil e tal ponte possui dois grupos funcionais 

metil ligados à mesma. O composto possui grande interesse na indústria devido à 

baixa pressão de vapor, que caracteriza a baixa volatilidade e solubilidade em água. 

Ao passo que em solventes orgânicos, a solubilidade do BFA é determinada pela 

presença de ramificações com forças intermoleculares semelhantes, segundo tabela 

2.2 (HUANG et al., 2012). No ambiente, o BFA pode sofrer adsorção por sedimentos 

e biodegradação, ou até mesmo, fotodegradação. O BFA não tende a ser 

volatilizado ou hidrolisado em águas naturais (STAPLES et al., 1998). 

 

Tabela 2.2 - Solubilidade do BFA a 25 °C 

Solvente Solubilidade (g/100 mL) 

Água 0,07 

Acetona 660 

Metanol 800 

Fonte: Guerald, 2014 

 

O BFA pertence a um grupo de fenóis, que possuem grupos hidroxilas ligados 

diretamente ao anel aromático, justificando a boa reatividade do composto que por 

isso, é usado na produção de vários utensílios. O BFA pode sofrer substituições 

eletrofílicas, tais como nitração e alquilação. Além disso, assim como outros fenóis, o 

composto pode ser convertido em éteres, ésteres e sais (BERNARDO et al., 2015). 
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Além disso, dependendo do pH do meio, o BFA pode se apresentar em 

diferentes formas. Na figura 2.2, pode-se observar o diagrama de espécies do BFA 

em função do pH. 

 

 

Figura 2.2 - Diagrama de espécies do Bisfenol A em função do pH 

Fonte: Magro (2013) 

 

2.2. TOXICIDADE 

Ainda que estudos do risco associado ao bisfenol A sejam recentes, o 

bioquímico britânico Edward Charles Dodds já havia comprovado propriedades 

estrogênicas do composto em 1938. O experimento concluiu que a capacidade 

estrogênica dos bisfenóis está relacionada com a presença de hidroxilas em posição 

para (BERNARDO et al., 2015). Porém, o cientista somente se interessou no 

composto molecular que provocou o aumento da concentração do hormônio, e não, 

nos seus efeitos tóxicos. O monômero foi esquecido, pois durante essa década, os 

cientistas buscavam a criação de um estrogênio sintético e descobriu-se o 

dietilestilbestrol, muito mais forte que o BFA (SENCI, 2015). 

Atualmente, sabe-se que a toxicidade do bisfenol A nos organismos vivos 

deve-se às suas propriedades estrogénicas que impactam a fertilidade, o 

desenvolvimento e o comportamento destes. O composto é um dos desreguladores 

endócrinos mais encontrados na maioria dos tecidos humanos (fígado, medula 

óssea, testículos, urina, sangue, saliva, sémen, placenta, cordão umbilical, feto, 

líquido amniótico e leite) e está extremamente disperso no meio ambiente 

(ENCARNAÇAO, 2007). Por ano, toneladas de substâncias são lançadas no meio 



6 
 

ambiente, sendo a maioria DEs, e muitos deles têm características que facilitam sua 

difusão no meio ambiente (por exemplo, baixa pressão de vapor e lipofilicidade). 

Muitos rejeitos de produtos industriais contendo DEs são jogados diretamente no 

solo ou em aterros sanitários, contaminando a área. A contaminação também ocorre 

na água potável, pelas águas superficiais e de subsolo, que entram em contato com 

substâncias químicas por meio da infiltração das mesmas através do solo, ou então 

pelo descarte direto de rejeitos industriais e domésticos (BILA; DEZOTTI, 2006).    

A contaminação ocorre principalmente por via alimentar, pois há contato 

direto com recipientes de alimentos feitos de plásticos policarbonatos e resinas 

epóxi. Isso se torna mais alarmante em casos em que há uma exposição desses 

materiais à altas temperaturas, causando despolimerização, ou quando a 

polimerização dos produtos na fabricação é incompleta, pois há uma maior liberação 

de bisfenol A e seus derivados, por exemplo, das latas de conservas, de bebidas 

não alcoólicas, de frascos plásticos e saliva coletada uma hora após aplicação de 

selante dental (MARKEY et al., 2003).  

A reutilização desses materiais também facilita a migração do BFA 

(BERNARDO et al, 2015). Por isso, estudos foram feitos pela Agência Européia de 

Segurança Alimentar (AESA) para analisar a exposição do BFA via alimentar, 

medindo a concentração do mesmo em diversos alimentos. Foi constatado que 

alimentos embalados oferecem maior exposição ao BFA em comparação aos 

alimentos não embalados, e entre os alimentos embalados, os que possuem maior 

quantidade de BFA são os lanches e sorvetes, condimentos, peixes e comidas 

prontas (JUAN-GARCÍA, 2015). A figura 2.3 mostra a presença de BFA em 

alimentos embalados e não embalados. Ademais, a figura 2.4 indica a concentração 

de BFA em alimentos embalados. 

 

 

Figura 2.3- Presença de BFA em alimentos embalados e não embalados 

Fonte: Adaptado de Juan-García (2015) 
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Figura 2.4 - Alimentos embalados que possuem maior concentração de BFA 

Fonte: Adaptado de Juan-García (2015) 

 

Estudos apontam que o uso do BFA está relacionado a puberdade precoce, 

câncer, problemas cardíacos, diabetes e aborto. Todavia, um dos principais efeitos 

da exposição do bisfenol A é a diminuição da fertilidade de homens e mulheres, 

podendo causar infertilidade. Há estudos que mostram a diminuição da quantidade 

de espermas masculinos, aumento da lesão do DNA do esperma e alteração dos 

níveis hormonais masculino (NUNES, 2014).  

 A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA) estabeleceu 

como dose diária de referência para a exposição oral de BFA 0,05 mg/kg de peso 

corporal. Em 2012, entrou em vigor no Brasil uma medida feita pela ANVISA 

(Agência Nacional de Vigilância Sanitária) que proíbe a fabricação de mamadeiras 

de plástico que contenham o bisfenol A, pois pode causar às crianças recém-

nascidas problemas neurológicos (OLIVEIRA, 2017). 

 

2.3. MÉTODOS ANALÍTICOS PARA DETERMINAÇÃO DE 

BISFENOL A EM ÁGUA E EFLUENTES 

Nos últimos anos, o interesse pelos micropoluentes vem crescendo cada vez 

mais, e com isso o estudo de métodos analíticos para sua quantificação e remoção 

têm sido aperfeiçoados.  

Para a determinação de bisfenol A, é necessária uma prévia extração de 

interferentes da matriz (obtendo o bisfenol A isolado e concentrado), visto que o BFA 
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pode ser encontrado em uma grande variedade de materiais. Para a extração, os 

dois métodos mais utilizados são a extração líquido-líquido (ELL) e a extração em 

fase sólida (SPE). Para amostras de água, a extração líquido-líquido é a mais 

popular, porém possui a desvantagem de utilizar grande volume de amostra e 

solventes orgânicos tóxicos, gerando resíduo nocivo ao meio ambiente. Os solventes 

que têm maior eficácia são o diclorometano e a acetonitrila.  

Já a extração em fase sólida, por ser mais seletiva e utilizar menor quantidade 

de solvente, acaba sendo um método mais rápido e eficaz que o ELL (RODRIGUES, 

2012). Também é feita a remoção via adsorção em carvão ativado (TELEGINSKI, 

2016). 

A análise da concentração de bisfenol A é realizada após o processo de 

extração, e pode ser feita por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) e por 

cromatografia gasosa (GC), utilizando uma variedade de sistemas de detecção 

(espectrometria de massas, fluorimetria, UV/VIS). Além disso, também pode ser 

realizada a espectroscopia fluorescência (fluorescência sincronizada), por conta da 

estrutura do BFA (anéis aromáticos com elétrons conjugados). Essa última tem 

como vantagem o baixo custo e uma facilidade de operação (GALLIMBERTI, 2018).

  

 

2.4. APLICAÇÕES E EFEITOS DO USO 

O bisfenol A é usado, principalmente (cerca de 95%), na produção de 

polímeros sintéticos, que por sua vez, apresentam excelentes propriedades 

mecânicas, baixa adsorção de umidade e estabilidade térmica (MICHALOWICZ, 

2014). Desse modo, o BFA é um componente comum de resinas epóxi (20% do total 

de BFA aplicado), empregadas no envernizamento de embalagens metálicas de 

alimentos, e da fabricação de policarbonato (74% do total de BFA aplicado), como 

em garrafões de água mineral e tupperwares (RITTER, 2011). 

O bisfenol A está presente nas mais diversas atividades do cotidiano, como 

em canos de água, brinquedos, bico de mamadeira, equipamentos médicos, 

dispositivos eletrônicos e discos de CD/DVD. O BFA é utilizado como um 

intermediário em plásticos, tintas e materiais de enchimento (ALAMINO, 2016).  

Os principais tipos de plástico e as respectivas aplicações são apresentados 

na tabela 2.3.  
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O composto também é usado na fabricação de poliuretano, poliamida, 

poliéster e poliacrilatos. Também é empregado como estabilizador antioxidante na 

produção de policloreto de vinila (PVC).  Além disso, o BFA é utilizado na 

composição de selantes e resinas dentárias e, como aditivo, no fabrico de papel 

térmico, retardadores de chama e fluídos de freio (MICHALOWICZ, 2014).  

 

Tabela 2.3- Tipos de plástico e aplicações 

Tipos de plástico Aplicações 

Polietileno Sacolas, embalagens, cases de 

computador e equipamentos de 

playground 

Polipropileno Peças automotivas e equipamentos 

médicos e laboratoriais 

Policloreto de vinila (PVC) Instalações elétricas e roupas 

Polietileno tereftalato (PET) Roupas e garrafas 

Poliestireno Embalagens de alimentos e líquidos e 

capas de CD 

Poliuretano Adesivos e equipamentos eletrônicos 

Adaptado de: Watanabe, 2019 

 

Até 1993, não havia conhecimento de que o BFA poderia lixiviar de plásticos 

e, posteriormente, estudos comprovaram que o composto pode lixiviar de 

policarbonatos e resinas epóxi (FLINT et al., 2012). Atualmente, sabe-se que 

produtos que apresentam BFA em sua composição, após sofrerem degradação, 

podem ser fontes do composto no meio-ambiente e alimentos, podendo causar 

danos aos seres vivos afetados.  

Ainda que seja difícil detectar a principal fonte de exposição da população ao 

BFA, é possível identificar certas causas para a entrada do composto no meio-

ambiente e alimentos. Normalmente, a ocorrência de BFA no ambiente humano é 

associada a sua produção, tratamento, processamento e degradação (hidrólise) de 

polímeros, liberando monômeros de BFA em ecossistemas e alimentos 

(MICHALOWICZ, 2014). A seguir, são apresentadas as fontes mais evidenciadas de 

bisfenol A no cotidiano. 
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2.4.1. Resinas Epóxi 

O bisfenol A é comumente utilizado no revestimento interno e externo das 

latas de alimentos metálicas e, por isso, o alimento enlatado torna-se 

consideravelmente exposto ao composto, que pode migrar do revestimento para os 

alimentos. Estima-se que 4 a 23 μg de BFA sejam liberados por lata. Essas latas são 

fabricadas a partir de resinas epóxi ou epoxídicas, cujo principal componente é o 

éter diglicil do bisfenol A (DGEBA), conforme figura 2.5. 

 Tais resinas exercem papel importante para evitar a corrosão do metal e 

proteger os alimentos da contaminação metálica durante sua esterilização e 

armazenamento (MICHALOWICZ, 2014). 

 

Figura 2.5- Reação de formação da resina epóxi 

Fonte: Gallimberti (2018) 

 

Em um experimento realizado com latas de diferentes alimentos, 

armazenados em água, observou-se que a temperatura ambiente, a concentração 

de BFA na água foi de 0,06 ng/cm2. Ao elevar a temperatura a 100°C, por 30 

minutos, verificou-se que a concentração do composto aumentou para 32 ng/cm2. Já 

ao reduzir a temperatura para 80°C, no mesmo intervalo de tempo, a concentração 

de BFA na água foi reduzida em até dois terços. Portanto, foi provado que o 

aumento da temperatura eleva a liberação de BFA das resinas epóxi (Takao et al., 

2002). 

Vale a pena ressaltar que, resinas epóxi são materiais termorrígidos, e, 

diferente dos termoplásticos, a temperatura não modifica a rigidez; faz com que 

apenas sofra decomposição. Por isso, resinas epóxi são também muito utilizadas em 

adesivos, matrizes para compósitos e materiais elétricos devido às suas excelentes 
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propriedades adesivas, mecânicas, térmicas e elétricas, e da facilidade na 

fabricação dos artigos (GARCIA, 2005). 

2.4.2. Policarbonatos 

A capacidade do bisfenol A formar ligações cruzadas na polimerização do 

plástico policarbonato foi descoberta em 1953 por Dr. Daniel Fox da General Electric 

e o Dr. Hermann Schnell da Bayer AG. Consequentemente, iniciou-se, nos EUA 

(1957) e na Europa (1958), a produção industrial do BFA para ser usado na 

fabricação de plástico policarbonato (BERNARDO et al., 2015). 

O composto possui cadeia linear do ácido carbônico, sendo o poliéster mais 

simples. A cadeia pode ser constituída por grupo alifático ou aromático. Esses 

últimos são mais amplamente aplicados comercialmente. Policarbonatos apresentam 

utilidade significativa na produção de plásticos devido sua alta transparência, leveza 

e resistências térmica (-40 a 145 °C) e mecânica (BERNARDO et al., 2015). A 

reação de transesterificação do bisfenol A com fosgênio (COCl2) gera policarbonato 

(PC) e libera gás cloreto (HCl) através do processo de polimerização de 

condensação, conforme figura 2.6. Assim, cerca de 89% de BFA encontra-se 

presente na composição do PC (MONTAGNER, 2010). 

 O policarbonato esculpido por injeção ou soprado é empregado em garrafas 

retornáveis ou frascos reutilizáveis, como mamadeiras (PEREZ, 2012). O PC 

também é usado em CDs, DVDs, equipamentos elétricos e eletrônicos, 

envidraçamento na indústria de construção civil, automóveis e equipamentos de 

segurança esportiva. 

 

 

Figura 2.6 - Obtenção do policarbonato 

Fonte: Fogaça (2019) 
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Normalmente, os níveis de bisfenol A residual no policarbonato são inferiores 

a 100 mg/kg. Consequentemente, o BFA pode migrar do PC para os alimentos 

contidos em embalagens, por exemplo. Para isso, a ANVISA estabelece 0,6 mg de 

BFA por kg de alimento ou simulador de alimento como Limite de Migração 

Específica (LME) para controlar a segurança de materiais plásticos usados em 

contato com alimentos (ANVISA, 2008). Desse modo, gêneros alimentícios e 

alimentos que simulam líquidos são utilizados para investigar o potencial de 

migração através da hidrólise ou difusão de polímeros para liberar o BFA do PC, 

conforme figura 2.7; embora o efeito do segundo método seja menor (MERCEA, 

2009). 

 

 

Figura 2.7- Métodos de migração de BFA de PC para simuladores de alimentos 

aquosos 

Fonte: Mercea (2009) 

 

A figura 2.7 exemplifica a superfície do plástico formado por policarbonato, em 

que a hidrólise ocorre nas ligações de éster carbonato devido a fatores, como 

condições típicas de utilização quando o policarbonato está em contato com um 

alimento aquoso e durante lavagem ou esterilização de alimentos em contato com 

policarbonato antes do uso ou entre diferentes períodos de utilização (MERCEA, 

2009). 

Os experimentos realizados por Mercea (2009) mostraram que quanto menor 

o pH da solução, maior é liberação de bisfenol A de policarbonatos em água. Do 

contrário, em pHs mais altos, a hidrólise foi considerada ínfima na temperatura 

ambiente. Também em garrafas de água de policarbonato, o bisfenol A migrou mais 

rapidamente naquelas que eram mais utilizadas (3 a 7 anos) e que foram expostas a 

certo aumento de temperatura. Além disso, foi possível constatar que a proporção de 

migração de BFA de garrafas de PC para outras soluções variam de acordo com 
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suas propriedades químicas. Por exemplo, na mistura de etanol e água, o BFA foi 

mais rapidamente liberado do PC quando comparado com a água, enquanto que no 

óleo de azeite, a migração de BFA foi considerada desprezível, não havendo 

hidrólise de PC.  

Segundo Nam, Seo e Kim (2010), o aumento da temperatura e, 

principalmente, o uso prolongado de mamadeiras elevam o potencial de hidrólise do 

policarbonato, liberando mais BFA em água. O estudo mostra que a concentração 

média de BFA liberado de mamadeiras novas é de 0,03 e 0,13g/dm3 a 40 e 95°C, 

respectivamente. Após 6 meses de uso, as concentrações de BFA na água 

aumentaram para 0,18g/dm3 e 18,47g/dm3 a 40 e 95°C, respectivamente. Portanto, 

em todas situações apresentadas, a concentração de BFA ultrapassa o LME. 

Observou-se também que o detergente dissolvido em água influencia na 

concentração de BFA liberada. O ato de lavar, escovar e colocar de molho 

embalagens de policarbonato com detergente dissolvido em água reduz a liberação 

de BFA do policarbonato (MAIA, 2009). 

 

2.4.3. Resinas dentárias  

As resinas e selantes dentários são formadas por uma mistura de compostos, 

sendo ela formada por uma parte orgânica e outra inorgânica. Mesmo não sendo 

usado diretamente, o BFA é encontrado nesses materiais resinosos na forma de 

Bisfenol A – glicidil metacrilato (Bis-GMA) e Bisfenol A - dimetacrilato (Bis-DMA). O 

Bis-GMA é utilizado na construção da estrutura tridimensional dos compostos de 

resinas dentárias, e por conta de seu peso molecular elevado, possui uma baixa 

contração durante a polimerização da resina (SILVA, 2018). A polimerização é 

iniciada por ativação química ou radiação luminosa (400-500nm). Porém, quando a 

polimerização é incompleta ou feita incorretamente, ocorre redução da resistência do 

produto final sólido e maior liberação de monômeros residuais que podem causar 

danos ao paciente, como reações tóxicas e alérgicas (LOPEZ, 2015). Estudos feitos 

indicam que a resina de Bis-DMA, na presença de saliva, é rapidamente convertida a 

BFA. Na figura 2.8, encontram-se as estruturas moleculares do Bis-GMA e do Bis-

DMA. 
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Figura 2.8 – Estrutura do Bis-DMA e do Bis-GMA 

Fonte: Montagner, 2010 

 

Pesquisadores fizeram análises de 130 resinas de diversos fabricantes e 

observaram que 86,2% deles continham derivados do BFA, 74,7% tinham Bis-GMA 

e que 13,1 não continham nenhum monômero derivado do BFA (SILVA, 2018).   

  

2.5. CONSUMO 

Conforme dito anteriormente, o bisfenol A possui diversas aplicações e, 

consequentemente, é extremamente consumido mundialmente. Seu consumo é 

liderado pelo nordeste asiático, com mais de 50% do consumo total mundial em 

2018, sendo a China responsável por quase metade da demanda na região (IHS 

Markit, 2018). Já o continente africano é o menor consumidor mundial de BFA. O 

gráfico do consumo mundial de bisfenol A em 2018 pode ser visto na Figura 2.9. 

 

 

Figura 2.9 - Consumo mundial de bisfenol A em 2018 

Adaptado de: IHS Markit, 2018 
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A demanda mundial pelo composto cresce, anualmente, entre 6 e 10% 

(BERNARDO et al., 2015). A indústria global BFA é liderada pela demanda por 

resinas de policarbonato, que correspondeu aproximadamente 64% da demanda de 

BFA em 2018. A demanda de policarbonato é principalmente impulsionada pelas 

indústrias de eletrônica, construção e automotiva. Em peças automotivas, o 

policarbonato tem substituído cada vez mais componentes de vidro e metais, 

fazendo com que o veículo fique mais leve e, consequentemente, reduz o peso do 

freio e aumenta a eficiência de combustível (PR NEWSWIRE, 2018). A figura 2.10 

representa a proporção de derivados do bisfenol A produzidos mundialmente em 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 – Derivados BFA em 2017 

Adaptado de: PR NEWSWIRE, 2018 

 

Tais derivados do bisfenol A tornam-o importante na demanda futura do 

composto. Com mais da metade da demanda global, o mercado asiático continuará 

expandindo. O mercado chinês é projetado para ser uma das regiões de crescimento 

mais rápido até 2023. Também é previsto que o subcontinente indiano apresente o 

maior aumento na demanda do BFA, com uma taxa média de crescimento anual de 

quase 30% durante o mesmo período devido à capacidade hipotética de 

policarbonato que se inicia em 2023. Ainda que, a Europa Ocidental e os Estados 

Unidos sejam, atualmente, importantes no mercado de BFA, prevê-se que ambos 

tenham uma queda na demanda durante esse período (IHS Markit, 2018). 

Em suma, os mercados em desenvolvimento são aqueles onde há demanda 

de consumidores emergentes de classe média, dentre eles, destacam-se: China, 

Índia, Sudeste Asiático e Brasil. Espera-se que a indústria eletrônica/elétrica, de 
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energia solar, iluminação e segurança sejam os principais segmentos que 

apresentarão oportunidades para produtores de policarbonato para que estes 

ofereçam o potencial de design inovador e redução de custos ao consumidor (IHS 

Markit, 2018).  

Estudos apontam que, desde 2013, o consumo total de BFA obteve 

crescimento médio anual de 2,5%. Prevê-se que o consumo global do composto 

aumente a uma taxa média anual de 3,6% ao ano até 2023 (IHS Markit, 2018). 

Estudos apontam que a produção de BFA alcançará 7.348 mil toneladas no mesmo 

ano (PR NEWSWIRE, 2018). 

Em relação ao Brasil, o país apresenta alto consumo de plástico e, portanto, 

de bisfenol A. Quando comparado com Itália e Indonésia, por exemplo, o brasileiro 

gera cinco e dez vezes mais a quantidade de lixo plástico por dia, respectivamente. 

Ademais, o país recicla somente 2% do total consumido, menor valor dentre os 

países que geram mais resíduo plástico (WATANABE, 2019). 

 

2.6. CONTEXTO ATUAL 

Devido ao aumento do consumo mundial nas últimas décadas, o bisfenol A 

vem sendo significativamente usado na demanda de produtos comercializados e 

tornou-se necessária maior produção de embalagens para diversos setores da 

indústria. Dentre as vantagens da sua utilização, a principal é a conservação de 

alimentos visto que as embalagens protegem contra microrganismos, luz, aroma, 

água e gases e fornece resistência mecânica ao produto. Entretanto, seu uso e 

descarte irregular geram muitos resíduos que causam impacto ao ser humano e o 

meio ambiente, sendo encontrado em diversas matrizes como solo, sedimento, ar e, 

como tratado nesse estudo, água. 

Além disso, durante a produção do BFA, são gerados resíduos, água de 

lavagem e efluentes, que podem ser liberados incorretamente quando o pó é 

processado e atinge o ar, águas superficiais e ETEs (Estação de Tratamento de 

Esgoto) (SENCI, 2015). 

Ainda que, segundo a Agência Europeia de Segurança Alimentar (AESA), a 

exposição alimentar humana ao BFA seja estimada muito abaixo da Ingestão Diária 

Tolerável (TDI), garrafas plásticas têm sido apontadas como fonte significativa de 

contaminação para a água mineral (ANDRADY; NEAL, 2009), podendo ser através 

do seu engarrafamento e reciclagem.  
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A presença do composto na água potável também está relacionada com a 

contaminação dos mananciais por descarga de efluentes, uma vez que não é 

possível remover de maneira eficaz o poluente orgânico no tratamento convencional 

de água e esgoto, assim como durante o armazenamento ou distribuição da água à 

população (SOUZA, 2012). Sabe-se também que quanto mais próximo à descarga 

da ETE, maiores são as concentrações de BFA. 

Tendo em vista, a toxicidade significativa do bisfenol A e o potencial de 

migração do composto de policarbonatos para alimentos e água, alguns países, 

inclusive o Brasil, deixaram de importar e fabricar mamadeiras que contenham BFA. 

O Canadá foi o primeiro país a proibir o BFA em mamadeiras (ERICKSON, 2008), 

que foi substituído por bisfenol S (BPS).  

Algumas cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, realizaram medidas 

recentes, como a proibição do uso de canudo plástico a fim de evitar a poluição no 

mar. 

Em 2011, a União Européia proibiu resinas de policarbonato e limitou o uso 

de BFA em mamadeiras, que também foi substituído por BPS. 

Em 2013, Food and Drug Administration, uma agência federal do 

Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, baniu o uso do 

BFA em embalagens infantis (MICHALOWICZ, 2014). No país, ainda que não seja 

oficialmente proibido, não há mais mamadeiras de policarbonato nas prateleiras (IHS 

Markit, 2018).  

Atualmente, apesar da disponibilidade de informações sobre os efeitos tóxicos 

causados pelo bisfenol A ao ser humano e as diversas pesquisas sobre métodos de 

remoção com tecnologias distintas, muitas empresas ainda utilizam-o como matéria-

prima e não realizam nenhum tipo de tratamento adequado. 

A conscientização está mudando aos poucos, como é o caso da Coca-Cola 

no Brasil, que utiliza polietileno tereftalato (PET) ao invés de BFA na fabricação de 

garrafas plásticas para bebidas (COCA-COLA, 2019). 

A Covestro, antiga Bayer Material Science, a maior produtora de 

policarbonato, divulgou em nota que o composto é usado com segurança em 

embalagens alimentícias, equipamentos médicos, produtos de esportes e proteção 

para olhos. A empresa afirma que o BFA é indispensável na fabricação de 

policarbonato e que este não teria as mesmas propriedades físicas, como 
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maleabilidade e leveza, sem este. Ela também alega que a exposição ao BFA ocorre 

em baixas doses, e por isso, não causa efeitos ao ser humano (COVESTRO, 2016). 

Atualmente, diante dos riscos de reputação no mercado, algumas empresas 

passaram a fabricar produtos com selo ”livre de BFA”, porém seus impactos ainda 

não são conhecidos. Diante da situação, o BFA tem sido substituído pelo bisfenol S, 

porém estudos também questionam a toxicidade deste. 

Vale ressaltar, que de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a 

exposição ao BFA é muito inferior aos níveis que poderiam causar problemas ao 

homem. A OMS ainda explica que casos de toxicidade sobre o desenvolvimento e a 

reprodução apenas ocorrem em doses elevadas do composto, todavia, tais doses 

não necessariamente ocasionam o problema. Entretanto, a Anvisa afirma que 

embora não seja confirmado os reais prejuízos à saúde da população, é importante 

que estudos sejam realizados afim de evitar as incertezas quanto ao assunto. 

A Anvisa e o Ministério Público são os órgãos que podem combater a 

presença do BFA em embalagens alimentícias no Brasil. Porém, a Anvisa tem 

deixado de fiscalizar esses produtos plásticos a fim de proteger a indústria. Isso 

ocorre porque ainda que os cidadãos tenham direito à informação da quantidade de 

BFA utilizada nas embalagens, os fabricantes escondem tal informação com a 

desculpa de que têm direito de propriedade (FIALHO et al., 2018). 
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3. MÉTODOS DE REMOÇÃO DE BISFENOL A DE EFLUENTES 

DOMÉSTICOS E INDUSTRIAIS 

 

Tendo em vista a periculosidade representada pelo bisfenol A no que diz 

respeito a sua toxidez aos seres vivos e ao meio ambiente, muitos métodos de 

remoção estão sendo desenvolvidos para serem aplicados em efluentes domésticos 

e industriais antes de seu descarte. Dentre os principais, as novas alternativas para 

esse tratamento destacam-se os processos de separação por membranas (PSM), os 

processos de adsorção e os processos oxidativos avançados (POA). No Brasil, 

esses estudos ainda são iniciantes, mas apresentam crescente interesse devido às 

concentrações e a frequência em que o composto é encontrado em ambientes 

aquáticos. 

 

3.1. PROCESSOS DE SEPARAÇÃO POR MEMBRANAS 

 Nesta seção, serão abordadas duas técnicas de remoção de BFA realizadas 

no estudo de “Avaliação operacional e remoção de bisfenol – A no tratamento de 

água por diferentes tipos de membranas: avaliação em escala piloto” com o objetivo 

de analisar os resultados obtidos. 

Uma das operações unitárias mais antigas é a filtração, que separa sólido do 

líquido. Ela possui grande variedade de meios filtrantes como pós ou granulados, 

filtros de papel e telas filtrantes, e meios porosos, por exemplo, membranas. 

Diferente da filtração convencional, na qual a alimentação é feita 

perpendicular ao filtro, em processos com membrana, essa alimentação também 

pode ser realizada tangencialmente, onde a corrente se divide em uma que 

atravessa a membrana e outra que é retida por ela como representado na figura 3.1. 

A filtração por membrana é realizada através de um material semipermeável com 

micro aberturas. O permeado é o que foi filtrado e o concentrado corresponde aos 

solutos rejeitados/retidos pela membrana. Na filtração convencional, o material retido 

se acumula na superfície da membrana, consequentemente, o fluxo de permeado, 

ou seja, a vazão que permeia uma unidade de área da membrana, decresce ao 

longo do tempo. Já na filtração tangencial, os contaminantes ficam suspensos, 

permitindo que a alta velocidade arraste estes solutos que se acumulam na 

superfície da membrana, consequentemente, a vazão do permeado varia pouco e o 
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processo torna-se mais eficiente. Além disso, na filtração convencional, deve-se 

interromper a operação para limpeza ou substituição do meio filtrante. 

 

 

Figura 3.1 – Comportamento do fluido nas filtrações convencional e tangencial 

Fonte: Streit (2011) 

 

 No início dos anos 1960, as membranas foram utilizadas na dessalinização da 

água do mar para consumo humano por meio de osmose inversa, diminuindo o 

consumo energético, já que até então, a água era tratada por evaporação, que 

demanda alto consumo de energia (BUENO et al. 2016). Além disso, os PSM se 

destacaram pela obtenção de maiores fluxos permeados e condições de pressões 

menores na operação. Nas últimas décadas, tem-se avaliado o potencial do 

emprego das membranas afim de complementar ou substituir tratamentos de água 

existentes.  

 A filtração por membrana é utilizada em vários setores, como nas indústrias 

química, alimentícia e farmacêutica, biotecnologia, medicina, tratamentos de 

efluentes industriais e de água para abastecimento. Tal diversidade deve-se às suas 

vantagens como: 

 economia de energia, pois normalmente não há mudanças de fases;  

 condições brandas de operação; 
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 necessidade de tratamento químico apenas para a limpeza da membrana, ou 

seja, dispensam o uso de alcalinizantes, acidificantes e coagulantes; 

 preparo de soluções com compostos termolábeis, já que operam a 

temperatura ambiente;  

 alta taxa de transferência, mantendo a pureza do produto em condições 

ambientes; 

 possibilidade de combinar com outros processos de separação; 

 geração de menos resíduos, pois o concentrado geralmente é direcionado ao 

sistema de coleta de esgoto em menor volume; e 

 possibilidade de ampliação da escala devido ao aumento do número de 

módulos. 

Tais vantagens são consideradas importantes, pois reduzem a poluição ambiental e 

melhoram a segurança e a eficiência do processo (PERTILE, 2013; NUNES, 2018; 

GALVÃO; GOMES, 2015). 

 Os processos de separação por membranas se diferenciam pelo gradiente de 

potencial químico em função da pressão, temperatura e concentração, ou elétrico 

como força motriz empregada, conforme tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1 - Caracterização do processo de separação por membranas pela força 

motriz 

Força motriz 
Processo de Separação por 

Membranas 

Gradiente de pressão 
Microfiltração, Ultrafiltração, 

Nanofiltração e Osmose Inversa 

Gradiente de concentração Pervaporação, Diálise e Osmose Direta 

Gradiente de temperatura Termo-osmose e destilação 

Gradiente de potencial elétrico 
Eletrodiálise, Eletrodiálise Inversa e 

Eletroosmose 

Fonte: Simões (2016) 
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3.1.1. Caracterização das membranas 

Tendo em vista que os PSM precisam de grandes áreas de membranas, elas 

são dispostas em módulos, que é a menor unidade de empacotamento destas, 

permitindo maior área de filtração num espaço pequeno (MAGRO, 2013). Tais 

módulos podem ser planos (placas superpostas e espiral) ou cilíndricos (tubo, capilar 

e fibra oca). Os estudos discutidos referem-se aos formatos de fibra oca e espiral.  

O fluxo da membrana de fibra oca pode ocorrer de dentro para fora, quando a 

alimentação é interna como representado na figura 3.2 (a), ou de fora para dentro, 

quando o filtrado é recolhido internamente. Se comparada aos outros tipos, na 

membrana fibra oca, a razão entre a área de permeação e o volume do módulo é 

maior, logo o espaço é otimizado e o custo do equipamento reduz (HABERT; 

BORGES; NOBREGA, 2006). Essa membrana também apresenta baixa resistência 

em pressões elevadas. Já a membrana do tipo espiral é posicionada entre um 

espaçador que coleta o permeado e outro, por onde a alimentação passa, conforme 

figura 3.2 (b).   

 

 

Figura 3.2 – (a) Modelo de membrana de fibra oca; (b) Modelo de membrana em 

espiral 

Fonte: Lautenschlager; Ferreira Filho; Pereira (2009) e Bergamasco; Vieira (2013) 

 

As membranas são divididas entre porosas e densas. Nas primeiras, o 

transporte ocorre devido à diferença dos tamanhos das partículas e dos poros. Já 
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nas densas, as partículas sofrem sorção e difusão pela membrana. Além disso, elas 

também são classificadas como simétricas ou assimétricas, e ainda, integral, quando 

composta por um único material, ou senão, compostas. As estruturas das 

membranas estão representadas na figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3 – Estruturas de diferentes tipos de membranas 

Fonte: Habert; Borges; Nobrega (2006) 

 

3.1.2. Processos de separação por membrana empregando 

gradientes de pressão 

 O gradiente de pressão ou pressão transmembrana (PTM) é a força motriz 

para o transporte de água pela membrana dos principais PSM aplicados no 

tratamento de água, que correspondem à quatro tipos: microfiltração (MF), 

ultrafiltração (UF), nanofiltração (NF) e osmose inversa (OI). Os dois primeiros, que 

utilizam baixa pressão, podem substituir tratamentos convencionais ao remover 

sólidos em suspensão, patógenos e algas. Os tipos restantes, que são membranas 

de alta pressão, normalmente, atuam na remoção de contaminantes de baixo/médio 

peso molecular e compostos orgânicos e inorgânicos dissolvidos. Estes tipos se 

diferenciam pelo tamanho da abertura da filtração, como mostra tabela 3.2. 

Consequentemente, o fluxo de permeado é diretamente proporcional à PTM. 
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Tabela 3.2 – Comparação entre os tipos de membranas quanto às principais 

características 

Tipo Diâmetro do poro  

(μm) 

Pressão de Operação 

(kPa) 

Microfiltração 0,1 a 5 < 200 

Ultrafiltração 0,001 a 1 100 a 1.000 

Nanofiltração < 0,001 500 a 3.500 

Osmose Reversa < 0,001 1.500 a 15.000 

Fonte: Adaptado de Mierzwa et al. (2008) 

 

A seguir o tratamento de água será avaliado por meio dos processos de 

separação por membranas do tipo UF, NF e OI. Dentre estas técnicas, a UF é a que 

possui maior tamanho dos poros da membrana, onde partículas maiores que estes 

são separadas. Devido a maior capacidade de separação de vírus e colóides de UF 

em relação à MF, este não será abordado nos experimentos aqui discutidos.  

 A osmose é baseada no transporte de um solvente por meio de uma 

membrana semipermeável devido à diferença de concentração entre as fases 

separadas pela membrana. Desse modo, o transporte ocorre da fase menos 

concentrada para a mais concentrada de soluto, e a diferença de pressão, pressão 

osmóstica (∆π), fica responsável pelo equilíbrio. Quando uma pressão superior à 

pressão osmótica é aplicada na fase mais concentrada, o fluxo de solvente é 

invertido, denominando-se osmose inversa. Essa inversão também ocorre na 

membrana de NF. 

 Nos PSM, é importante entender a diferença entre recuperação e rejeição. O 

primeiro é o percentual da razão entre a vazão de permeado e a vazão de 

alimentação, conforme equação (1). O segundo, também conhecido como retenção 

ou remoção, é obtido pela razão entre a concentração do soluto no permeado e 

concentração do soluto na alimentação, conforme equação (2). Isso significa que 

quanto maior a recuperação, menor é a rejeição. Entretanto, um bom PSM deve ter 

valores elevados para ambos. Tais valores são maiores quando os módulos estão 

arranjados de modo que a alimentação dos módulos posteriores seja a vazão de 

concentrado dos módulos anteriores.   
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                                                        (1)           

Onde:  

r = recuperação do módulo de membrana [%];  

Qp= vazão de permeado produzido pelo módulo de membrana [𝐿3 /𝑇];  

Qa= vazão de alimentação afluente ao módulo de membrana [𝐿3 /𝑇]. 

 (2) 

Onde:  

R = rejeição do sistema [%];  

Cp= concentração do soluto no permeado [𝑀/𝐿3]; 

Ca= concentração do soluto na alimentação [𝑀/𝐿3]. 

 Nesse sentido, têm-se o conceito de massa molecular de corte (MMC) que 

corresponde à massa molecular dos compostos retidos. Esta é uma característica 

das membranas de OI e NF, em que a MMC da primeira é, em média, metade da 

segunda.  

 Um conceito utilizado na OI é o de fouling, que compreende a tendência de 

substâncias bloquearem os poros das membranas, indicando a qualidade da água 

de alimentação. Por isso, é importante que a água de alimentação seja pré-tratada a 

fim de minimizar as incrustações e a degradação da membrana, e otimizar a 

recuperação do permeado e a rejeição dos sais. A UF torna-se uma boa opção para 

tal pré-tratamento em OI e NF, pois mantém a qualidade da água filtrada constante.  

 O soluto também pode ficar acumulado na superfície da membrana e elevar a 

densidade de cargas nessa região, produzindo uma pressão osmóstica no sentido 

da alimentação. Esse fenômeno denomina-se como polarização de concentração. 

Como consequência, o soluto tende a retornar para a solução, reduzindo a PTM e o 

fluxo de permeado. A recuperação diminui mais ainda, já que o soluto acumulado 

provoca maior viscosidade, dificultando a passagem da água. Esse fenômeno é mais 

comumente observado quando o fluxo de alimentação da membrana é frontal, já que 

assim o acúmulo de soluto é maior, enquanto no fluxo tangencial o soluto fica 

suspenso.  
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3.1.3. Materiais e métodos 

Esta seção tem o objetivo de abordar duas das técnicas realizadas na 

dissertação de mestrado “Avaliação operacional e remoção de bisfenol –A no 

tratamento de água por diferentes tipos de membranas: avaliação em escala piloto”, 

que posteriormente serão analisadas e discutidas do ponto de vista da rejeição do 

bisfenol A em cada processo de separação por membranas e do desempenho 

operacional destas no tratamento da água. Para os experimentos realizados, foi 

estabelecida concentração inicial de BFA de 500µg/L. 

Na técnica 1, foram instaladas plantas piloto de UF e OI numa Estação de 

Tratamento de Esgoto (ETE) às margens de um lago, o qual pretende-se ser um 

manancial.  O permeado da UF foi usado como alimentação da OI. Já na técnica 2, a 

planta piloto de NF foi disposta após a unidade de filtração de uma ETA. 

3.1.3.1. Instalações piloto 

 Instalação piloto de ultrafiltração 

 

A água bruta foi bombeada para um tanque, onde o nível era controlado 

automaticamente, interrompendo ou acionando a bomba. O sensor de nível também 

foi conectado ao módulo da membrana de fibra oca, de modo a interromper a 

filtração quando o nível era baixo. Outras duas bombas, controladas pela vazão da 

alimentação da água bruta, foram conectadas ao tanque e cada uma alimentava-o 

com hipoclorito de sódio e cloreto de alumínio (PAC) armazenados, e assim, a 

mistura era agitada. O hipoclorito de sódio utilizado na retrolavagem tinha o objetivo 

de diminuir os efeitos de fouling, enquanto que o PAC funcionava como coagulante. 

As válvulas eram controladas pelo supervisório, que era interface homem-máquina e 

possibilitava o monitoramento da UF. A bomba centrífuga da alimentação (BA) 

pressurizava o módulo da membrana, provocando o gradiente de pressão para 

realizar a UF, em que foi operado com fluxo frontal. 

Um rotâmetro media a vazão de ar da retrolavagem. Esta consiste na 

passagem de água contrária ao fluxo para remoção da torta (material depositado na 

superfície da membrana). O compressor produzia ar comprimido usado na 

retrolavagem. A planta também possuía sensores de pressão, temperatura e vazão, 

auxiliando o monitoramento. Foi colocado um turbidímetro para medir a qualidade da 

água bruta. 
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O módulo de membranas de fibra oca possuía um vaso de pressão que o 

pressurizava, permitindo a filtração. A unidade de ultrafiltração é representada na 

figura 3.4 e seu modelo real é mostrado na figura 3.5. 

 

 

Figura 3.4 – Fluxograma de unidade piloto de UF 

Fonte: Simões (2016) 
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Figura 3.5 – Planta piloto de UF utilizada 

Fonte: Simões (2016) 

 

 Instalação piloto de osmose inversa e nanofiltração 

As instalações de OI e NF foram similares, apenas diferenciaram-se quanto 

ao vaso de pressão e ao modelo de membrana utilizada, conforme figura 3.6.  Em 

ambas, o fluxo foi tangencial à membrana. Na OI, foram utilizados dois módulos da 

membrana em espiral não porosa, em série, de modo que o concentrado do primeiro 

alimentasse o segundo. O fluxograma da OI e seu modelo são apresentados na 

figura 3.7 (a) e 3.7 (b), respectivamente. A figura 3.8 (a) e 3.8 (b) mostram, 

respectivamente, o fluxograma de NF e seu modelo. A NF utilizou um modelo de 

membrana em espiral diferente da OI. 
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.  

Figura 3.6 – Planta piloto de OI e NF utilizada 

Fonte: Simões (2016) 

 

 

Figura 3.7 – (a) Fluxograma da OI; (b) Modelo da OI 

Fonte: Simões (2016) 
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Figura 3.8 – (a) Fluxograma da NF; (b) Modelo da NF 

Fonte: Simões (2016) 

 

A água em estudo era preparada no reservatório de alimentação, que recebia 

os materiais permeado e concentrado continuamente para que a concentração da 

solução fosse constante. O sistema de controle manual continha um reservatório 

auxiliar usado durante a limpeza química. A bomba de alimentação pressurizava o 

módulo, produzindo gradiente de pressão suficiente. Os manômetros monitoravam a 

pressão do sistema. Os registros de amostragem, modelo agulha, eram 

responsáveis pelos fluxos de água bruto, permeado e concentrado. 

 

3.1.3.2. Resultados da técnica 1 

Foram feitos três experimentos para avaliação da remoção de BFA pela 

membrana de UF, sendo cada um com 6 horas de duração. A figura 3.9 mostra as 

concentrações de BFA na água bruta e no permeado em três momentos em que as 

amostras foram coletadas durante a operação.  
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Figura 3.9 – Avaliação da rejeição de BFA pela membrana de UF 

Fonte: Simões (2016) 

 

É possível perceber que o BFA não foi removido pela membrana de UF, já 

que na maioria dos experimentos, a concentração do composto foi maior no 

permeado que na água bruta. Isso ocorreu, pois a água bruta, que foi captada do 

lago, não foi previamente tratada e, por isso, continha material em suspensão. Como 

as amostras foram armazenadas de um dia para o outro, parte do BFA foi adsorvida 

pelo material suspenso nas amostras de água bruta durante o armazenamento, 

enquanto que nas amostras de permeado, tal adsorção não ocorreu já que o 

material suspenso foi removido pela membrana de UF durante os experimentos. Em 

seguida, a água bruta era filtrada manualmente, removendo o material suspenso e, 

consequentemente, o BFA adsorvido. Por isso, a rejeição de BFA pela membrana de 

UF foi praticamente inexistente. Já em relação ao material em suspensão, a 

membrana apresentou elevada rejeição. 

A partir do permeado da membrana de UF, foram realizados três 

experimentos na membrana de OI, com duração de 48 horas cada. As pressões e 

vazões da água bruta, do permeado e do concentrado foram monitoradas em dois 

dos três experimentos (OI-2 e OI-3). Na figura 3.10, é possível observar que os 

resultados foram coerentes, visto que as pressões de trabalho variam pouco e que a 
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pressão da água bruta foi maior que na membrana A, e esta maior que na 

membrana B.  

 

 

Figura 3.10 – Pressões de trabalho dos experimentos com membrana de OI 

Fonte: Simões (2016) 

 

Da figura 3.11, conclui-se que as variações de PTM foram praticamente 

desprezíveis, ao passo que o fluxo de permeado aumentou ligeiramente nas 

primeiras horas dos experimentos e, posteriormente, estabilizou-se. No experimento 

OI-2, o fluxo de permeado médio (Figura 3.11 a) foi de 17,75 L/(h.m 2) e no 

experimento OI-3 (Figura 3.11 b), foi de 16,56 L/(h.m2). Como não houve limpeza 

entre os experimentos, essa redução foi causada devido à obstrução da membrana, 

produzindo menos permeado. Também nota-se que a pressão de trabalho de 8 bar 

foi coerente, de acordo com o manual do fabricante (FILMTEC™, 2015a). 
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Figura 3.11 – Fluxo de permeado e PTM dos experimentos com membrana de OI  

Fonte: Simões (2016) 

 

Conforme figura 3.12, os percentuais de recuperação em OI-2 foram 

ligeiramente maiores que em OI-3, assim como ocorreu com o fluxo de permeado. 

Isso ocorre porque a vazão de permeado diminui, logo a recuperação da água 

tratada é menor. Considerando todos os valores dos dois experimentos, a 

recuperação média foi de 8,1%. Segundo Simões (2016), tal valor foi coerente com o 

encontrado na literatura, em que utilizou-se uma membrana mais aberta, operando 

com pressão de 5,5 bar, e valor encontrado foi de 9,7 %. 

 

 

Figura 3.12 – Recuperação durante os experimentos com membrana de OI   

Fonte: Simões (2016) 
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A partir dos resultados disponibilizados por Simões (2016) quanto à remoção 

do BFA nos três experimentos realizados com membrana de OI, nota-se a rejeição 

do contaminante nos dois módulos da membrana foi aproximadamente 100%, 

conforme figura 3.13. A concentração do BFA no concentrado do módulo B foi maior 

que no concentrado do módulo A, que por sua vez, se manteve acima da 

concentração do BFA na água bruta. Isso ocorre, pois como os módulos das 

membranas estavam em série, ou seja, o concentrado do módulo A alimentava o 

módulo B, ao longo dos experimentos, cada vez mais BFA era retido pela 

membrana, comprovando consistência operacional nos experimentos e no método 

analítico usado.  

 

 

Figura 3.13 – Rejeição de bisfenol A pela membrana de OI 

Fonte: Simões (2016) 

 

3.1.3.3. Resultados da técnica 2 

Foram realizados quatro experimentos com a membrana de nanofiltração, 

onde após cada experimento de 48 horas era realizada uma limpeza química.  

A figura 3.14 mostra que as variações nas pressões de água bruta, de 

concentrado e de permeado, e pressão transmembrana não foram significativas ao 

longo dos experimentos. Isso significa que a limpeza química entre os experimentos 
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foi eficaz e conseguiu remover as incrustações, fazendo com que essas não 

alterarassem a pressão. Apenas nas últimas horas dos experimentos NF-3 e NF-4, 

ocorreu redução de pressão da água bruta, concentrado e PTM. Tal redução foi 

consequência de um defeito na bomba de alimentação.  

 

 

Figura 3.14 – Pressões de trabalho ao longo dos experimentos com membrana de 

NF 

Fonte: Simões (2016) 

  

Verificou-se que a permeabilidade média hidráulica (passagem de água pura 

pela membrana) da membrana de NF foi de 7,13L/(h.m2 .bar), dentro da faixa de 

6,94 à 11,28L/(h.m2 .bar), que foi informada pelo fabricante. O fluxo permeado médio 

também atendeu à faixa entre 33,4 e 54,2L/(h.m2) informada pelo fornecedor 

(FILMTEC™, 2015b), pois foi obtido o valor de 39,4L/(h.m2 ).  

Quanto à recuperação dos experimentos pode-se dizer que não houve grande 

diferença entre os resultados dos experimentos. A recuperação média para NF-1, 

NF-2, NF-3 e NF-4 foram de 22,3%; 23%; 21,1% e 21%, respectivamente, conforme 
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figura 3.15. Em cada experimento, a recuperação obtida se manteve relativamente 

estável, exceto um aumento suave nas primeiras horas. Considerando todos os 

experimentos com a membrana NF, a recuperação média da membrana NF foi de 

21,9%, superior aos valores encontrados na literatura de 8 a 13%, segundo Simões 

(2016). 

 

 

Figura 3.15 – Recuperação obtida durante os experimentos com membrana de NF 

Fonte: Simões (2016) 

 

A figura 3.16 mostra que a rejeição de BFA pela membrana de NF foi de 

quase 100%. O mecanismo de peneiramento também foi determinante na rejeição 

de BFA, uma vez que a molécula de BFA (massa molecular de 228 g/mol) apresenta 

dimensões superiores a MMC da membrana de NF utilizada, que é de 200 g/mol 

(FILMTECTM, 2015b). 

As concentrações de BFA na água bruta e no concentrado variaram pouco 

durante os experimentos, sendo a concentração de BFA no concentrado superior à 

da água bruta. Isso deve-se à maior eficiência da membrana com relação à 

produção de permeado (maior recuperação) e demonstra consistência dos 

experimentos.  
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Figura 3.16 – Rejeição de BFA pela membrana de NF 

Fonte: Simões (2016) 

 

3.2. PROCESSOS DE REMOÇÃO POR ADSORÇÃO 

 A adsorção é um processo de concentração de um soluto (sorbato) em uma 

superfície de um sólido poroso (sorvente). Esse processo pode ser de natureza 

química (quimissorção), onde a sorção forma uma única camada com ligações mais 

fortes, ou de natureza física (fissisorção), que pode formar camadas moleculares 

sobrepostas (PERRY; GREEN; MALONEY, 1984). Este método vem ganhando 

espaço cada vez mais, pois é um procedimento de baixo custo operacional, com 

curto tempo de processo, e tem a possibilidade de reutilização do sorvente.  

 Para uma adsorção eficiente, algumas características do sorvente são 

importantes, tais como: área superficial, estrutura dos poros e o tamanho das 

partículas. Quanto maior a área superficial do sólido, maior a área disponível para 

que ocorra a reação entre os sítios ativos e os contaminantes. Os poros são 

classificados de acordo com o seu diâmetro: macroporos (d>50 nm), mesoporos (2 
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nm<d<50 nm) e microporos (d>2nm). Outro fator que influencia no processo, é o 

tamanho da molécula a ser adsorvida, uma vez que o acesso aos poros é 

necessário (FÉRIS, 2008; ZANELLA, 2012). Os sólidos mais comumente utilizados 

como sorventes são as zeólitas, sílica em gel, alumina e carvão ativado.  

Fatores operacionais como concentração inicial da solução a ser tratada, 

temperatura e pH, também influenciam no resultado. Estudos mostram que a 

concentração inicial pode aumentar a eficiência, uma vez que o gradiente de 

concentração é maior; a temperatura influencia na velocidade da adsorção, porém 

temperaturas elevadas favorecem a dessorção; e que o pH pode alterar a 

hidrofobicidade da molécula. 

 As isotermas de adsorção representam uma relação de equilíbrio entre a 

quantidade de material adsorvido e a concentração na fase fluida, a uma 

temperatura constante. Elas permitem avaliar a capacidade de adsorção das 

moléculas que serão adsorvidas. As principais isotermas utilizadas são as isotermas 

de Langmuir e de Freundlich. 

A isoterma de Langmuir é a considerada mais simples, que leva em conta 

uma adsorção química em diferentes sítios, formando uma monocamada. Langmuir 

leva em conta a adsorção de moléculas sob um número fixo bem definido e 

localizado de sítios, todos energeticamente equivalentes, com capacidade de 

adsorver apenas uma molécula por vez, e que o calor de sorção é o mesmo para 

todos os sítios ativos.  Todavia, a maior limitação desse modelo é justamente a 

heterogeneidade das superfícies. Ela é representada pela equação (3). 

𝑞𝑒 =
𝑞𝑚á𝑥𝑘𝑙𝐶𝑒

1 + 𝑘𝑙𝐶𝑒
  (3) 

Onde:  

qe = quantidade sorvida no equilíbrio (mg.g-1);  

qmax = constante de capacidade máxima de sorção (mg.g-1);  

kl = constante de energia de sorção (L.mg-1); 

Ce = concentração do sorbato em equilíbrio (mg.L-1). 

Diferente da isoterma de Langmuir, a isoterma de Freundlich leva em conta 

uma relação não ideal, uma adsorção reversível e que pode ocorrer em mais de uma 

camada. Além disso, o calor de sorção não é uniforme.  Ela é representada pela 

equação (4). 
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𝑞𝑒 = 𝑘𝑓𝐶𝑒

1
𝑛⁄

  (4) 

Onde: 

qe = quantidade sorvida no equilíbrio (mg.g-1); 

Kf = capacidade de sorção (mg.g-1)(L.mg-1)1/n; 

Ce = concentração do sorbato em equilíbrio (mg.L-1).  

Kf e 1/n são parâmetros empíricos de Freundlich, que dependem de diversos 

fatores experimentais e se relacionam com a capacidade de sorção do sorvente e 

com a intensidade de sorção, respectivamente. O expoente 1/n indica se a isoterma 

é favorável ou não. Quanto mais próximo de um, mais favorável é o processo de 

sorção (MAGRO, 2013). 

3.2.1. Processos de remoção por adsorção com carvão ativado  

O carvão ativado é uma forma amorfa de carbono, que sofre tratamento em 

suas propriedades para aumentar a eficiência de adsorção. Pode ser fabricado a 

partir de diversos materiais orgânicos, tais como madeiras, cascas de coco, carvão 

mineral, resíduos de petróleo, entre outros. A sua preparação consiste de dois 

processos consecutivos: a pirólise e a ativação do carbono. A pirólise é o 

aquecimento da matéria prima até a temperatura de 700 ºC, fornecendo pouca 

quantidade de O2 para que não ocorra a combustão completa. A ativação do 

carbono pode ser química ou física. Na ativação física, são utilizados gases, como o 

vapor d’água (700 ºC) ou CO2 (entre 800 ºC e 1100 ºC) para oxidar o carvão, 

formando uma estrutura porosa bastante fina, ideal para a adsorção. Na ativação 

química, pode ocorrer desidratação ou degradação para o desenvolvimento da 

porosidade do material, e isso é feito utilizando agentes como ZnCl2, H3PO4, KOH, 

NaOH, H2SO4, etc.  

A ativação física tem como vantagem, a formação de gases (subprodutos) 

menos tóxicos ao ambiente (CO e CO2) e em baixo teor. Por ser realizada em 

apenas uma etapa, a ativação química possui maior rendimento. Além disso, a 

ativação química é feita em menores temperaturas, em comparação com a física. 

Em contrapartida, é necessário ser feita uma lavagem do sólido após a ativação 

química, para a retirada dos agentes de ativação e de alguns subprodutos, e essa 

lavagem gera uma corrente tóxica, que precisa ser tratada. Em geral, carvões 

ativados com grande área superficial são preparados por ativação química.  
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O carvão ativado pode ser encontrado na forma granular (CAG), com 

diâmetro maior que 0,1 mm, ou na forma de pó (CAP), com diâmetro menor que 

0,074 mm. A superfície do carvão normalmente é apolar, o que causa sua natureza 

hidrofóbica e organofílica, fazendo com que seja um sorvente ideal para adsorção de 

compostos orgânicos (HARO, 2013).  

Em seu estudo, Magro (2013) utiliza: 

 Agitador de Wagner (Marconi modelo 160BP) com capacidade para 8 

frascos; 

 Bomba a vácuo para filtração; 

 Cromatógrafo líquido de alta eficiência (a 224nm) para a análise final; 

 pHmetro digital da Digimed (modelo DM-22), contendo eletrodo de 

AgCl e medidor de temperatura; 

 Soluções de NaOH e HCl 0,1 mol.L-1 para o ajuste de pH; 

 Solução de BFA 20mg.L-1. 

 

A figura 3.17 mostra o esquema dos equipamentos utilizados. 

 

 

Figura 3.17 – (a) Agitador de Wagner; (b) Sistema de filtração à vácuo 

Fonte: Magro (2013) 

 

Os experimentos foram feitos em diversos valores de pH (2,4,7,8,10), em 

tempos de contato de até 140 minutos, variando a concentração inicial de BFA em 
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500 µg.L-1 e 10, 15 e 20 mg.L-1 (sendo que as duas últimas foram feitas no pH 

ótimo).  

Para avaliar a influência do pH, foram colocadas 100 mL da solução de BFA 

20 mg.L-1 com 0,5 g de CAG. O tempo de contato, ou seja, tempo de operação, foi 

de 60 min. A figura 3.18 apresenta a influência do pH na remoção e na concentração 

final de BFA. 

 

 

Figura 3.18– Remoção de BFA em função do pH 

Fonte: Magro (2013) 

 

Os resultados mostraram que a melhor porcentagem de remoção foi 

encontrada para pH = 7, tendo 93% do BFA removido. Este resultado indica 

facilidade na aplicação deste procedimento nas unidades de tratamento de água, 

visto que o pH neutro é mais fácil e mais economicamente viável para a operação.  

Magro (2013) também estuda o tempo de equilíbrio de adsorção. Utilizando 

BFA em concentrações diferentes (20 mg.L-1 e 500 µg.L-1), 0,5 g de CAG e o pH 

ótimo encontrado anteriormente, foram observados os resultados de acordo com a 

figura 3.19. 
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Figura 3.19 – Remoção de BFA 20mg.L-1 em função do tempo 

Fonte: Magro (2013) 

 

 

Figura 3.20 – Remoção de BFA 500µg.L-1 em função do tempo 

Fonte: Magro (2013) 

 

Para o experimento utilizando a maior concentração, a remoção de 93% foi 

atingida em torno dos 10 minutos, e ao passar do tempo ela não se alterou 

significativamente. Ao utilizar uma menor concentração de BFA, o equilíbrio é 

encontrado aos 40 minutos, tendo um índice de remoção de 89,5%. Uma explicação 

para isso, é que para uma diminuição de BFA, é necessário um tempo maior para 
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que as moléculas encontrem os sítios ativos. Logo, quanto maior a concentração 

inicial do contaminante, maior é a porcentagem de remoção.  

Em um estudo semelhante, Haro (2013) faz diversos experimentos para 

comparar o uso de CAG com diferentes tipos de zeólitas, e em diferentes pHs. Em 

todos os experimentos, foi comprovado que o uso de CAG tem o melhor resultado. 

3.2.2. Processos de remoção por adsorção com Levana 

Fosfonada  

Assim como a celulose, levana é um polissacarídeo natural amplamente 

presente em micróbios e plantas. Além de poder ser obtida por produtores 

microbianos, como o Halomonas smyrnensis, é possível produzi-la com substratos 

de baixo custo.  Ela é um polímero, constituído por unidades de frutose, vinculados 

por ligações glicosídicas do tipo β (2→6). Por conta de sua estrutura, a levana é uma 

boa opção para interações moleculares com compostos orgânicos, porém ela tem a 

desvantagem de ser solúvel em água, fazendo com que seja difícil sua separação de 

soluções aquosas. Por conta disso, é necessário fazer sua fosfonação para que seja 

insolúvel em água (abaixo de pH 13).   

 Para sua fosfonação, as levanas de Halomonas (HL) reagem com PCl3 em 

piridina, e são recuperadas por extração líquida e purificadas por diálise. Logo após, 

uma solução com 100 mL de levanas resfriadas em piridina 4% (m/v) é preparada e 

4 mL (45,8 mmol) de PCl3 é adicionado gota a gota na solução. Depois de agitar por 

uma hora, se interrompe a reação adicionando uma solução saturada de Na2CO3. A 

fase aquosa contendo a levana fosfonada (PhHL) é submetida a uma diálise por pelo 

menos 5 dias, com água destilada que é renovada a cada dia. Os pellets do 

polímero são obtidos por congelamento e secagem dessa solução.  

Em seus experimentos, Haclosmanoglu et al. (2019) utilizaram: 

 Agitador com controle de temperatura e com velocidade constante de 

200 rpm; 

 Solução BFA 10 mg/L; 

 0,5g do adsorvente PhHL; 

 pHmetro portátil (Hach HQ11d); 

 Centrífuga para separar o adsorvente da solução após a adsorção. 
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Com isso, foi feito um estudo das variáveis tempo, temperatura e pH. 

O estudo da cinética da adsorção foi feito na temperatura de 298 K e pH de 

equilíbrio no valor de 6,63, com 10 mL de solução 10 mg/L de BFA e 0,5g de PhHL. 

Três modelos cinéticos foram testados: pseudo-primeira ordem (PFO), pseudo–

segunda ordem (PSO) e o modelo de Elovich. Após análise, Haclosmanoglu et al. 

(2019) concluiram que o modelo cinético que melhor se ajusta é o de pseudo-

segunda ordem com constante de taxa de reação de 0,020g/(mg.min), e pode ser 

visto na figura 3.21. Nestas condições, verificou-se que o tempo de equilíbrio é de 

360 min.  

 

 

Figura 3.21 – Quantidade de BFA adsorvida em função do tempo no 

modelo pseudo-secundário 

Fonte: Haclosmanoglu et al. (2019) 

 

Para o estudo da influência do pH, foram utilizados 10 mL de solução de BFA 

10 mg/L, 0,5 g de PhHL, na temperatura de 298 K e com tempo de contato de 360 

minutos. O resultado pode ser visto na figura 3.22. 
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Figura 3.22 – Quantidade de BFA adsorvida em função do pH 

Fonte: Haclosmanoglu et al. (2019) 

 

Pode-se observar que a quantidade adsorvida se manteve praticamente 

constante até próximo o valor de pH 8. Isso se deve ao fato de que a primeira 

desprotonação do BFA é em torno de pH 8, e sua segunda desprotonação ocorre 

perto de pH 9, como visto na figura 2.2. Com o BFA carregado negativamente, 

ocorre uma repulsão em relação ao PhHL, que durante a adsorção também fica 

negativo, dificultando a adsorção.  

No estudo da influência da temperatura, os experimentos foram realizados 

nas temperaturas 288 K, 298 K e 308 K, variando também a concentração inicial de 

BFA de 10 mg/L a 280 mg/L e utilizando 0,5 g/L de PhHL.  

 

 

Figura 3.23 – Quantidade de BFA adsorvida em função da quantidade inicial e da 

temperatura 

Fonte: Haclosmanoglu et al. (2019) 
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 Como pode ser visto, um aumento na temperatura beneficia o processo, 

melhorando a quantidade adsorvida, independentemente da quantidade inicial de 

BPA.  Isto indica que esse é um processo endotérmico.  

 

3.3. PROCESSOS DE REMOÇÃO POR PROCESSOS OXIDATIVOS 

AVANÇADOS 

 O objetivo dos Processos Oxidativos Avançados (POA) é a grande geração 

de radicais hidroxilas (·OH), que são as responsáveis pela degradação de 

compostos poluentes, causando a mineralização dos mesmos (formação de dióxido 

de carbono e água) (GLAZE, 1987). Os radicais hidroxila tem um potencial de 

oxidação bastante alto e promovem reações com velocidades muito altas. A tabela 

3.3 mostra o potencial de oxidação de algumas espécies. 

 

Tabela 3.3 – Potencial de oxidação de algumas espécies 

Espécie Potencial de Oxidação (25ºC) 

Flúor 3,03V 

Radical Hidroxila 2,80V 

Oxigênio atômico 2,42V 

Ozônio 2,07V 

Peróxido de hidrogênio 1,78V 

Adaptado de Domènech;Jardim;Litter (2001) 

 

 Existem diversos processos para a obtenção dos radicais hidroxila, podendo 

utilizar radiação ultravioleta e catalisadores (fotocatalisadores ou íons metálicos). É 

comum fazer a combinação de processos, visando uma melhor eficiência. Na figura 

3.24, pode-se observar os principais tipos de sistema de POA. 
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Figura 3.24 – Principais sistemas de Processos Oxidativos Avançados 

Fonte: Xavier (2011) 

 

  É necessário um cuidado em relação a quantidade de H2O2, pois seu excesso 

pode provocar uma recombinação dos radicais hidroxila. A eficiência da 

mineralização irá depender de diversos fatores, como: oxidante, efluente a ser 

tratado, processo(s) utilizado(s), teor de carbono orgânico total (COT), tempo de 

processo, etc (DA SILVA; JARDIM, 2006).   

3.3.1. Processos de remoção por fotólise com ozônio e radiação 

UV  

Neste processo, ocorrem três fenômenos para a degradação do 

contaminante: fotólise direta, ozonização e oxidação por radicais hidroxila. Além 

disso, pode ocorrer, em menor escala, a fotólise do ozônio dissolvido em água, de 

acordo com a reação a seguir: 
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𝑂3 + 𝐻2𝑂 +  ℎ𝑣  →  𝐻2𝑂2 +  𝑂2 

 

O radical hidroxila é então gerado a partir da interação entre O3, H2O2 e UV, 

sendo que os contaminantes também podem ser oxidados pelo H2O2. Caso a 

radiação seja em um comprimento de onda menor que 310nm, ocorre a fotólise do 

ozônio, produzindo oxigênio molecular, que reage com a água formando dois 

radicais hidroxilas, conforme reações abaixo (XAVIER, 2011): 

 

𝑂3 + ℎ𝑣 → 𝑂2 + 𝑂 

 

𝑂 +  𝐻2𝑂 +  ℎ𝑣 → 2 ∙ 𝑂𝐻 

 

Para seus experimentos Xavier (2011) utilizou: 

 Coluna de reação – tubo de vidro de 16 mm de diâmetro e 1500 mm de 

altura; 

 Concentrador de O2, marca Respironics; 

 Gerador de O3, marca Panozon; 

 Reator de lâmpadas UV, com 4 lâmpadas de 8 watts cada, frequência 

254 nm, podendo variar a potência de 0 a 32 watts; 

 Bomba peristáltica, marca Provitec, operando em uma vazão de 27 L.h-

1 com água desionizada; 

 Banho ultratermoestatizado, marca Biotech, capacidade máxima de 20 

L; 

 Destruidor de O3, coluna de vidro de 100 cm de comprimento e 3 cm 

de diâmetro interno; 

 Rotâmetro para gases, marca Dwyer RMA-SSV 2”; 

 Analisador de carbono orgânico total SHIMADZU, TOC 5000ª. 

 

A amostra a ser tratada é inserida por via de uma proveta na bomba 

peristáltica, e segue para a coluna de reação feita de vidro. O H2O2  é inserido por 

meio de uma seringa, e é direcionado para o equipamento UV com auxílio da 

bomba. O oxigênio atmosférico é concentrado e enviado ao gerador de ozônio, que 

trabalha em temperatura de 20 ºC, utilizando sistema de refrigeração e recirculação 
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de água. O ozônio então entra na coluna em contracorrente com a mistura a ser 

tratada, de modo a aumentar o processo de difusão. Por fim, o ozônio residual é 

enviado para o sistema de destruição, onde sofre combustão, evitando a sua 

liberação na atmosfera. O sistema pode ser visto na figura 3.25.  

 

 

Figura 3.25 – Esquematização do sistema: A) Concentrador de Oxigênio; B) 

Gerador de ozônio; C) Unidade de refrigeração e recirculação; D) Rotâmetro para 

controle da vazão de entrada de gases; E) Bomba peristáltica; F) Coluna de reação; 

G) Equipamento de UV; e H) Sistema de destruição de ozônio excedente 

Fonte: Xavier, 2011 

 

Foi utilizado BFA 25 mg.L-1 (19,7 mg.L-1 de COT) para simular as condições 

de um efluente industrial. A geração de ozônio foi fixada para todos os tratamentos 

no valor de 1,98 g.h-1. Foram realizados 6 tratamentos, variando o pH e a radiação 

UV aplicada. As figuras 3.26 e 3.27 mostram as combinações das condições e os 

resultados obtidos em cada combinação, respectivamente. 
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Figura 3.26 – Especificação das condições dos tratamentos realizados 

Fonte: Xavier, 2011 

 

 

Figura 3.27 – Eficiências de cada tratamento em função do tempo 

Fonte: Xavier, 2011 

 

Observando os dados, pode-se concluir que em todos os tratamentos com 

meio ácido, exceto o T1, apresentaram melhor desempenho comparado ao meio 

básico. Além disso, o uso de ozônio sem UV obteve rendimentos muito baixos e à 

medida que o uso de UV se intensificou, a eficiência cresceu significativamente. 

Logo, o melhor tratamento foi feito em meio ácido, utilizando ozônio e lâmpadas UV 

com potência de 32 watts, ou seja, T5.   

3.3.2. Processo de remoção por Fotocatálise Heterogênea 

utilizando dióxido de titânio imobilizado em alginato 

A fotocatálise vem sido cada vez mais estudada em processos de oxidação, 

visto que o custo de agentes como peróxido de hidrogênio e ozônio tem sido 

bastante alto, sendo o catalisador mais utilizado o TiO2, que tem características de 
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não toxicidade, estabilidade química e alta atividade fotocatalítica. O catalisador é 

ativado pelo UV e produz os radicais hidroxila que oxidam a matéria orgânica. O 

TiO2 pode ser utilizado na forma de pó ou suportado em sólido.  

Em seus experimentos, Menezes; Longuini, 2017, utilizam:  

 Bomba peristáltica (Fisatom, 752); 

 Banho termostático (Solab. SL 152/10); 

 Agitador magnético (Watson Marlow, 120S); 

 Lâmpada de mercúrio 250 watts, emitindo na região entre 200-300 nm; 

 Cromatógrafo liquido de alta eficiência para determinação de BFA; 

 HCl e NaOH (0,05 M) para ajuste de pH. 

 

Antes de se iniciar o processo de degradação, é necessário a formação do 

catalisador em alginato. Foram produzidas esferas de concentrações iguais a 1, 2 e 

20 g.L-1, dissolvendo 1 g de alginato em 50 mL de água pura e adicionando 

respectivamente 0,05, 0,1 e 1g de TiO2. A mistura é bombeada para uma solução de 

CaCl2 (2%m/v), e logo após o contato são formadas as esferas de catalisador, que 

são previamente resfriadas. As esferas ficam em contato com a solução de cloreto 

de cálcio por duas horas para causar o seu endurecimento e logo após, são filtradas 

e lavadas com água ultrapura cinco vezes para retirar o cloreto de cálcio. A figura 

3.28 mostra o esquema desse processo.  

 

 

Figura 3.28 - Sistema para a produção das esferas de catalisador composto por: 

bomba peristáltica (1), béquer com a solução de alginato e TiO2 (2), béquer com 

CaCl2 na recepção das esferas (3), banho termostático (4) e agitador magnético (5) 

Fonte: Menezes; Longuini, 2017 
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Para o estudo da degradação de BFA, foi estudado a influência das variáveis 

concentração de catalisador, pH e concentração inicial de BFA. Foi feito também um 

experimento para comparar a degradação de BFA por fotocatálise e por fotólise sem 

o uso de catalisador. O sistema utilizado nos experimentos está representado na 

figura 3.29. 

 

 

Figura 3.29 - Processo de fotocatálise composto por: lâmpada de mercúrio (1), 

sistema de refrigeração (2), reator (3) e agitador magnético (4) 

Fonte: Menezes; Longuini, 2017 

 

O experimento para verificar a influência da concentração do catalisador foi 

feito em pH 7 e com BFA na concentração de 20 mg/L, com tempo de contato de até 

210 minutos. Os resultados estão na figura 3.30.  
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Figura 3.30 – Percentual de BFA degradado em função do tempo e da concentração 

de TiO2 

Fonte: Menezes; Longuini, 2017 

 

Por mais que os resultados sejam bem parecidos, está claro que o catalisador 

de 1 g/L de TiO2 é o mais eficiente e consegue alcançar altas porcentagens de 

degradação em menor tempo. Além disso, deve-se levar em conta que quanto 

menor o uso de TiO2, melhor a economia do processo. 

Para o estudo do pH, foi utilizado BFA na concentração de 20 mg/L, 

catalisador na concentração de 1 g/L, variando o pH em 5, 7 e 9. A figura 3.31 

apresenta os resultados.  

 

 

Figura 3.31 – Percentual de BFA degradado em função do tempo e do pH 

Fonte: Menezes; Longuini, 2017 



54 
 

Com base nesses resultados, conclui-se que embora a percentagem seja 

muito semelhante, no pH 7 há maior eficiência. Leva-se em consideração também, 

que para a aplicação desse processo em uma estação de tratamento de água, o pH 

neutro é desejável.  

Em outro experimento, testou-se diferentes concentrações de BFA para 

verificar se o processo de fotocatálise é eficiente para todas essas concentrações. 

Foi utilizado catalisador com concentração de 1 g/L, variando a concentração de 

BFA em 5, 10 e 20 mg/L, no pH 7. Os resultados estão na figura 3.32.  

 

 

Figura 3.32 – Percentual de BFA degradado em função do tempo e da concentração 

inicial de BFA 

Fonte: Menezes; Longuini, 2017 

 

Pode-se concluir que o processo é eficiente para essa faixa de concentração 

de BFA, principalmente para a solução 20 mg/L, onde a porcentagem de remoção é 

praticamente 100%.  

Por fim, foi realizado um experimento comparando o processo utilizando 

catalisador com o mesmo processo sem o catalisador. Em ambos os casos foi 

utilizado 1g/L de TiO2, pH 7 e solução de 20 mg/L de BPA, como mostra a figura 

3.33. 
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Figura 3.33 – Percentual de BFA degradado por fotocatálise e fotólise em função do 

tempo 

Fonte: Menezes; Longuini, 2017 

 

Com isto, pode-se dizer que o processo de fotocatálise tem eficiência maior 

do que a de fotólise, pois alcança remoção maior em menor tempo. Deve-se notar 

que após 120 minutos, não há diferença significativa entre os métodos.  

Portanto, para futuros estudos, conclui-se que o processo de fotocatálise 

apresenta melhores resultados utilizando 20mg/L de BFA, catalisador de TiO2 

imobilizado em alginato 1g/L, no pH 7. 
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4. ANÁLISE CRÍTICA 

 

4.1. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS PROCESSOS DE 

SEPARAÇÃO POR MEMBRANAS 

Os resultados experimentais permitem avaliar o desempenho operacional e a 

eficiência de rejeição do bisfenol A em três tipos de processos de separação por 

membranas. O desempenho operacional é avaliado em função do fluxo de 

permeado, da recuperação, da rejeição, das pressões de trabalho, da pressão 

transmembrana e das vazões de alimentação, de permeado e de concentrado. 

Esses parâmetros dependem, por exemplo, do fluxo empregado, da qualidade da 

água de alimentação e das características da membrana.  

Tais parâmetros são importantes para a otimização dos processos no que diz 

respeito à produção de água tratada, estabilidade da pressão transmembrana, 

qualidade do permeado produzido, gasto de energia elétrica e vida útil do sistema.  

Inicialmente, o processo de separação por membrana de UF já apresenta 

algumas desvantagens quando comparado com os demais. Tal filtração foi operada 

com fluxo frontal, ou seja, mais suscetível à polarização de concentração, fazendo 

com que o soluto acumulado volte para a solução, provocando redução da PTM e do 

fluxo de permeado. Logo, a recuperação de água tratada também diminui. Por outro 

lado, o fluxo tangencial aplicado nas membranas de OI e NF minimiza a polarização 

de concentração, fazendo com que os contaminantes fiquem suspensos. Assim, o 

fluxo de permeado apresentou pouca variação, pois a alta velocidade arrastou os 

solutos, logo, o fluxo foi praticamente em regime estacionário. Consequentemente, o 

fluxo tangencial também minimizou o efeito fouling, reduzindo o bloqueio das 

substâncias nos poros das membranas. No fluxo frontal, o fouling faz com que o 

fluxo de permeado seja decrescente devido à obstrução dos poros. Logo, os 

experimentos realizados com membranas de alta pressão podem ser considerados 

mais eficientes que a remoção de BFA pela membrana de UF.  

Outra desvantagem verificada foi que a membrana de UF utilizada foi do tipo 

fibra oca. Segundo Bergamasco e Vieira (2013), esse tipo de membrana é mais 

suscetível às incrustações e, por isso, muito sensível ao entupimento. Todavia, essa 

membrana apresenta vantagens como baixo custo, baixo tempo de retenção e 

pequeno espaço requerido. 
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Ao contrário da fibra oca, o módulo em espiral, utilizado nos processos de OI 

e NF, possui espaçadores que separam as membranas, formando um canal 

turbulento que diminui o entupimento. Por isso, elas apresentam vantagens como 

alto fluxo, baixo consumo de energia e design compacto. Assim, conclui-se que esse 

tipo de membrana contribui para a eficiência dos processos em que foi aplicada 

quando comparada ao modelo de fibra oca. 

A partir da figura 3.9, verificou-se que a rejeição de BFA pela membrana de 

UF foi praticamente inexistente, visto que a concentração do contaminante no 

permeado reduziu muito pouco do seu valor inicial de 500 µg/L. Portanto, a remoção 

de BFA por separação por membrana de UF não foi eficiente.  

Ainda que, os resultados mostrem que a membrana de UF não é indicada 

para a remoção de substâncias dissolvidas, segundo Simões (2016), a membrana foi 

capaz de remover eficientemente sólidos em suspensão. Sendo assim, a membrana 

de UF foi importante, pois funcionou como pré-tratamento para planta de OI, 

diminuindo incrustações, depósitos e degradação da membrana. Assim, ela otimizou 

a produção de permeado, a recuperação, a rejeição de BFA e custos operacionais. 

Portanto, no que se refere à remoção de material particulado, este processo pode 

complementar ou substituir processos convencionais de separação sólido-líquido no 

tratamento da água, obtendo-se maior estabilidade quanto à qualidade da água 

produzida.  

As membranas de NF apresentam propriedades intermediárias entre as de UF 

e as de OI. Por isso, processos que utilizam membranas de NF tem como vantagens 

a operação com pressões mais baixas, se comparadas as membranas de OI, e uma 

elevada rejeição de produtos orgânicos, quando comparadas com às membranas de 

UF. 

A rejeição obtida pelas membranas de alta pressão utilizadas foi de 

aproximadamente 100%, ou seja, quase todo contaminante foi removido. Por isso, 

pode-se afirmar que esses dois tipos de membrana atingiram a máxima eficiência 

quanto à rejeição de BFA e, portanto, possuem características similares no que diz 

respeito à remoção de BFA. A Tabela 4.1 mostra as diferenças entre os principais 

resultados obtidos das membranas de alta pressão.  
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Tabela 4.1 – Principais resultados obtidos pelas membranas de alta pressão 

 OI NF 

Rejeição de BFA ≈100 % ≈100 % 

Recuperação 8,1 % 21,9 % 

Fluxo de permeado médio 

(L/h.m2) 

17,2 39,4 

 

Vale lembrar que, ainda que as membranas de NF e OI apresentem maior 

rejeição ao BFA, elas consomem maior energia que UF devido à alta pressão 

empregada. Essas membranas também apresentaram tempo de operação muito 

superior à membrana de UF utilizada. Todavia, como a avaliação da membrana de 

UF utilizada para remoção do BFA foi desfavorável, essas características não são 

levadas em consideração. 

Ambos experimentos com membranas de OI e NF não apresentaram 

variações significativas nas pressões de água bruta, de concentrado e de permeado, 

e pressão transmembrana durante cada experimento. Logo, a incrustação que 

ocorria durante o experimento era removida no processo de limpeza. Caso contrário, 

haveria aumento médio das pressões de trabalho. 

A partir dos experimentos com membranas de OI e NF, é possível concluir 

que a concentração de BFA no concentrado é influenciada pelo desempenho da 

membrana quanto ao fluxo de permeado. Ainda que a membrana de OI tenha obtido 

concentração de BFA em média ligeiramente maior no concentrado que na água 

bruta, foi verificado que a concentração de BFA no concentrado da membrana de NF 

foi muito maior do que na água bruta. Consequentemente, o fluxo de permeado 

médio na membrana de NF foi 2,2 vezes maior que na membrana de OI. Sendo 

assim, a membrana de NF apresentou a melhor recuperação (21,9 %). 

Vale lembrar que o estudo realizou limpeza química e ensaios de 

permeabilidade hidráulica entre os experimentos com a membrana de NF utilizada. 

Por isso, recomenda-se que para os experimentos com membranas de OI, o mesmo 

deve ser feito, visando melhor monitoramento do efeito fouling nas membranas. 

Ainda que o pré-tratamento da água de alimentação realizado pela membrana de UF 

fosse capaz de remover materiais suspensos, ele não elimina substanciais 

dissolvidas, como dito anteriormente. Como resultado, a membrana de OI teve 

recuperação menor que NF, provavelmente devido aos poros obstruídos. 
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É importante reconhecer que as membranas de NF e OI exigem boa 

qualidade da água de alimentação e, portanto, precisam de pré-tratamento. Como os 

tratamentos convencionais têm dificuldade em manter a qualidade da água tratada 

constante, as membranas de UF continuam sendo um ótimo pré-tratamento da 

matéria prima que alimenta as plantas de OI e NF. 

Nas condições em que o estudo foi realizado, a membrana de NF foi a que 

apresentou o melhor desempenho operacional, visto que a recuperação média e o 

fluxo de permeado médio foram muito maiores. Logo, desde que a qualidade da 

água produzida pelo tratamento convencional não apresente variações significativas, 

a membrana de NF utilizada é a mais indicada para tratamento avançado da água 

contendo BFA para consumo humano devido à sua eficiência quanto à rejeição do 

microcontaminante de quase 100 % e ao seu melhor desempenho operacional. 

 

4.2. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS PROCESSOS DE 

ADSORÇÃO 

Para a análise e comparação dos dois processos de adsorção estudados, é 

necessário observar diversos parâmetros, visto que os processos são de mesma 

natureza. Os parâmetros escolhidos para ajudar na escolha do melhor processo de 

adsorção são: pH, tempo de equilíbrio e custo operacional.  

Ambos os métodos apresentam melhor performance em pH neutro, e isso é 

um ponto positivo para ambos, visto que não é necessário o uso de reagentes para 

modificar o pH e que os tratamentos de água convencionais ocorrem nesse pH.  

Outro ponto que se observa é que o tempo de equilíbrio para a adsorção na 

levana é bastante elevado quando comparado com o carvão ativado. Isso fica 

bastante claro quando verificamos que o tempo de equilíbrio para remover 500 µg.L-1 

de BFA com carvão é 40 minutos, enquanto que para remover uma quantidade 

maior utilizando levana (20 mg/L) o tempo de equilíbrio foi de 360 minutos.  

Podemos notar também que os sistemas de equipamentos dos dois 

processos são bem semelhantes. Contudo, há a necessidade de um pré-tratamento 

na levana para que ela possa ser usada como adsorvente, e consequentemente isso 

aumenta o custo e o tempo do processo. 

Portanto, pode-se afirmar que embora ambos alcancem resultados 

satisfatórios, a adsorção em carvão ativado tem o melhor custo/benefício, pois tem 
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uma eficiência de remoção melhor e com custos baixíssimos. A tabela 4.2 apresenta 

a comparação de ambos os processos. 

 

Tabela 4.2 – Comparação entre os processos de adsorção com carvão 

ativado e com levana fosfonada 

Carvão Ativado Levana Fosfonada 

Melhor performance em pH = 7 Melhor performance em pH = 7 

Remoção de 20 mg.L-1 de BFA em 10 

minutos 

Remoção de 10 mg.L-1 de BFA em 360 

minutos 

Sem necessidade de pré tratamento Fosfonação da Levana 

 

  

4.3. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS PROCESSOS 

OXIDATIVOS 

Na comparação entre os processos de remoção de fotólise e fotocatálise, 

foram usados como base os seguintes parâmetros: pH, custo dos reagentes, custo 

operacional e eficiência de remoção.  

No que se refere ao pH, podemos afirmar que o processo de fotocatálise é o 

mais apropriado, pois ele tem seu maior índice de remoção no pH neutro, enquanto 

o processo de fotólise precisa estar em meio ácido para apresentar bons resultados, 

e isso além de trazer maior custo, traz complicações na hora de tentar aplicar o 

processo em uma estação de tratamento de água.  

Analisando os reagentes de cada processo, verificamos que na fotólise é 

necessário a compra de ozônio, que possui um preço significativo, ou então o uso de 

um aparelho gerador de ozônio, que também aumenta o custo operacional e 

energético. Por outro lado, o processo de fotocatálise necessita de um catalisador, e 

esse catalisador precisa passar por um processo de imobilização, o que gera o uso 

de mais equipamentos. Porém, a quantidade utilizada de catalisador no processo é 

muito pouca, causando assim uma economia.  

Quanto à eficiência, a fotólise obteve uma porcentagem de degradação de 

BFA 25 mg/L de 94 % em 60 minutos, enquanto a fotocatálise conseguiu degradar 

praticamente 100 % de BFA 20 mg/L a partir de 120 minutos.  

Em um processo de purificação de águas e efluentes, é de grande 

importância a máxima remoção de um poluente, e por mais que a fotocatálise leve o 
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dobro de tempo para alcançar sua percentagem de remoção máxima, ela consegue 

degradar praticamente todo BFA, além de se adequar melhor às condições de uma 

estação de tratamento e ter um baixo custo operacional, fazendo com que seja a 

melhor opção. A tabela 4.3 compara ambos os processos. 

 

Tabela 4.3 – Comparação entre os processos oxidativos utilizando fotólise e 

fotocatálise 

Fotólise Fotocatálise 

Melhor performance em pH = 3 Melhor performance em pH = 7 

Custo com ozônio Custo com catalisador 

Degradação de 94% Degradação praticamente completa 

 

4.4. ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE OS PROCESSOS DE 

REMOÇÃO DE BFA  

A partir dos experimentos analisados, conclui-se que dentre cada tipo de 

processo de remoção de BFA, aqueles que tiveram melhores resultados foram: 

processo de separação por membrana de nanofiltração, processo de remoção por 

adsorção com carvão ativado e processo de remoção por fotocatálise heterogênea, 

utilizando TiO2 imobilizado por alginato. 

Dentre os parâmetros avaliados, a remoção de BFA da água foi de 

praticamente 100 %, exceto no processo de adsorção com o uso de CAG, visto que 

esse atingiu a remoção máxima de 93% para concentração inicial de 20 mg/L. Ainda 

assim, o resultado é considerado satisfatório. 

Os processos de adsorção e de fotocatálise em questão apresentaram melhor 

desempenho com pH=7, mostrando que ambos possuem fácil aplicação no 

tratamento de água e são economicamente viáveis. Contudo, enquanto que o 

processo de fotocatálise é capaz de atingir maior remoção de BFA em 180 min, o 

processo de adsorção alcança um índice maior de remoção em menos da metade 

do tempo. Sendo assim, não há dados suficientes para analisar a eficiência de 

remoção do contaminante com CAG a partir de 60 min, porém acredita-se que é 

possível alcançar melhores resultados se o tempo de operação fosse maior. 

Em relação aos equipamentos utilizados no processo de adsorção com CAG 

e de fotocatálise, conclui-se que o primeiro possui maior simplicidade e, portanto, 

menor custo. Isso, porque no segundo é necessário realizar pré-tratamento do 
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catalisador de TiO2 utilizado. Além disso, o PSM com membrana de NF também 

necessita de pré-tratamento, visto que esse tipo de procedimento exige boa 

qualidade da água de alimentação a ser filtrada. 

No PSM com membrana de NF, foi concluído que como o sistema operacional 

necessita de elevada pressão, o seu custo energético é maior comparado aos outros 

dois processos que operam à pressão atmosférica. Nesse procedimento também há 

maior gasto com reagentes para limpeza química entre os experimentos a fim de 

evitar a obstrução dos poros. Além disso, se esse PSM fosse realizado em escala de 

bancada como os outros processos, ainda assim, seria necessário o uso de 

equipamentos mais robustos e mais caros, como bomba centrífuga e rotâmetro. 

Além disso, na técnica com membrana de NF, verificou-se que a recuperação 

de água tratada com relação à quantidade inicial foi de aproximadamente 22 %. 

Enquanto que nas técnicas de adsorção com CAG e fotocatálise, a perda de água é 

desprezível.  

Portanto, conclui-se que o processo de separação por membrana de 

nanofiltração é o menos indicado, pois possui maiores custos energético e com 

equipamentos. Além disso, esse processo possui menor recuperação de água 

tratada para consumo humano.  

Apesar da eficiência do processo de adsorção com carvão ativado ser 

ligeiramente menor comparada às outras, este procedimento é o mais recomendado 

para o tratamento avançado de águas para o consumo humano contendo BFA, visto 

que acredita-se que com um tempo operacional maior, seria possível atingir a 

eficiência máxima. Além disso, nesta técnica não há necessidade de pré-tratamento 

e, portanto, o custo operacional é menor comparado com os outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

5. CONCLUSÃO 

 

Face as características de periculosidade do bisfenol A e seu largo emprego 

no dia a dia das pessoas conclui-se que muitos estudos têm sido desenvolvidos com 

o fim de tornar sua concentração em águas e efluentes industriais e domésticos 

dentro dos padrões ambientais aceitáveis. 

Pode-se observar que em relação a remoção, a maioria dos processos foram 

satisfatórios, exceto quando utilizada a membrana de UF. Ainda sobre o uso de 

membranas, por mais que a remoção por OI e NF sejam praticamente completas, 

elas não são muito indicadas, visto que o custo operacional é bastante elevado e 

que há perda significativa de efluente.  

Dentre todos os métodos estudados, a adsorção por carvão ativado é o que 

tem mais benefícios, pois é um processo simples, eficiente e que tem condições 

operacionais favoráveis à sua implementação em estações de tratamento de água e 

efluentes. Além disso, há a possibilidade de recuperação do material utilizado.  
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