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Tratamento de Águas de Abastecimento
Maurício Luiz Sens, Dr.
Professor do Departamento de Engenharia Sanitária e
Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina

1

TR A T A M E N T O D E
ÁG UAS D E
A B A S T E C I M EN T O

1.1

GENERALIDADES

1.1.1

TRATAMENTO DE ÁGUAS DE ABASTECIMENTO NO
BRASIL

O tratamento de águas pode ser definido como o conjunto de processos e operações
com a finalidade de adequar as características físico-químicas e biológicas da água
com os padrões de potabilidade, de forma a não oferecer riscos à saúde humana. O
padrão de potabilidade é determinado por órgãos competentes por intermédio de
legislação específica. No Brasil, a qualidade da água para consumo humano é
estabelecida pela Portaria 518 do Ministério da Saúde, que entrou em vigor em
março de 2004, substituindo a Portaria 1469 de 2002.
As tecnologias de tratamento de águas para abastecimento são classificadas como
convencionais ou de ciclo completo, que incluem todas as etapas tradicionais no
sistema de tratamento (coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção) e
não convencionais, incluindo nesta última a filtração direta ascendente ou
descendente, a dupla filtração e filtração lenta. A simples desinfecção não é mais
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considerada atualmente como uma tecnologia de tratamento para águas superficiais,
sendo aplicada apenas em águas brutas subterrâneas que apresentam condições
naturais organolépticamente agradáveis e sanitariamente seguras. A figura a seguir,
mostra a distribuição dos tipos de tratamento de água de abastecimento utilizados
nos vários distritos das cinco macro regiões do país (DI BERNARDO e al., 2003).

Figura

1.1

Distribuição dos tipos de tratamento de água no Brasil, por região,
segundo IBGE em 2000. Fonte. Di Bernardo e al., 2003.

Apesar da predominância do tratamento convencional no Brasil, os tratamentos não
convencionais vêm se difundindo cada vez mais e já apresentam utilização
significativa no país. O volume de água tratada distribuída, relativo a cada tipo de
tratamento é apresentado na Figura 1.2. Apesar da difusão dos métodos de
tratamento não convencionais, o volume de água tratada por meio desses métodos
ainda é bastante pequeno em alguns estados.
Nas ETAs com filtração direta, os filtros são as únicas unidades responsáveis pela
retenção do material em suspensão presente na água, enquanto nas ETAs de ciclo
completo eles retêm parte do material não removido nos decantadores. O termo
filtração direta abrange a dupla filtração, a filtração direta ascendente e a filtração
direta descendente.
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Figura

1.2

1.2
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Volume de água distribuída po tipo de tratamento segundo IBGE,
2000. Fonte: Di Bernardo e al., 2003

FINALIDADE DO TRATAMENTO

O tratamento de água pode ser feito para atender a várias finalidades (Richter e
Azevedo, 1991):
• Higiênicas: remoção de bactérias, protozoários, vírus, e outros microrganismos,
de substâncias tóxicas, redução do excesso de impurezas e dos teores elevados
de compostos orgânicos;
• Estéticas: remoção de cor, turbidez, odor e sabor;
• Econômicas: redução da corrosividade, dureza, cor, turbidez, ferro, manganês,
odor e sabor.
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1.3

SISTEMAS MAIS COMUNS DE
TRATAMENTO DE ÁGUA

O tratamento da água deverá ser adotado e realizado apenas depois de demonstrada
sua necessidade e, sempre que a purificação for necessária, compreender somente os
processos imprescindíveis à obtenção da qualidade que se deseja, com custo mínimo.
A necessidade de tratamento e os processos exigidos deverão ser determinados com
base nas inspeções sanitárias e nos resultados representativos de exames e análises,
cobrindo um período razoável de tempo.

1.4

ESCOLHA DO MANANCIAL

A escolha do manancial representa uma das etapas das mais importantes e de grande
responsabilidade no projeto de abastecimento de água. Deve-se procurar os
mananciais mais próximos, que possa atender à demanda por tempo maior,
considerando futuras ampliações e com melhor qualidade e neste caso levando-se em
conta períodos de chuva e de estiagem.

1.5

INVESTIGAÇÕES

Sempre que possível, os projetos de tratamento de água devem ser precedidos por
ensaios de bancada em laboratório e experimentos com instalações de pilotos. Esses
recursos permitem melhorar tecnicamente os projetos, reduzir custos e oferece maior
segurança nas decisões. As investigações de laboratório podem trazer subsídios e
contribuições valiosas para questões como o comportamento da água em relação aos
vários processos de purificação. Com o auxílio de unidade piloto, que reproduza os
processos de tratamento, possibilita a obtenção de parâmetros de projetos e de
operação mais vantajosos.
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COMBINAÇÕES DE PROCESSOS NO
SISTEMA DE TRATAMENTO

Abaixo podemos ver as principais combinações de tratamento para diferentes tipos de
água. Para água de abastecimento no Brasil é sempre previsto o processo de
desinfecção, mesmo que a água captada seja isenta de contaminação microbiológica,
tendo em vista o longo percurso da água até o consumido e pelo costume de se adotar
reservatórios de água domiciliares e em edifícios, cisternas.

Figura

1.3

Diversos sistemas de tratamento de água conforme a qualidade da
água bruta.

• Sistema de tratamento do tipo 1, é adotado para águas de qualidade muito boa,
requerendo apenas a desinfecção, ou mesmo para águas em que não seria necessário a
desinfecção na ETA, prevê a aplicação de cloro para manter um residual na rede e
combater possíveis contaminação nela e nos reservatórios domiciliares e cisternas.
• sistema de tratamento do tipo 2, filtração + desinfecção, é empregado para águas de
boa qualidade, com pouca cor e turbidez (cor + turbidez < 60). Neste sistema
emprega-se normalmente a filtração lenta, que além da tamisagem existe um
tratamento biológico importante.
• O sistema de tratamento do tipo 3, começa o emprego de produto químico (além do
desinfetante). Este tipo de tratamento é chamado de filtração direta, aplicando-se a

S

IS TEMAS D E TRATA MEN TO E D E ABAS TEC IM EN TO D E Á GUA

5

T

RATA MEN TO D E ÁGUA S D E A BASTE CI MEN TO

coagulação química + filtração rápida + desinfecção. Adota-se para águas piores que
a anterior, porém ainda considerada boa qualidade, baixa cor e turbidez (cor
verdadeira e turbidez < 25).
• O sistema de tratamento do tipo 4, quando empregado com decantação é chamado de
ciclo completo, ou convencional ou ainda clássico, e é adotado para águas de piores
qualidades que a anterior, e com grandes variações de qualidade entre períodos de
chuva e estiagem. Neste sistema, considera-se que 95% dos sólidos sejam retirados na
etapa da decantação e os 5% restantes na filtração rápida, que normalmente é
descendente. Quando os flocos formados na floculação são leves (velocidade de
sedimentação baixa), substitui-se a decantação pela flotação.
• O sistema de tratamento do tipo 5, consiste no sistema 4 com aplicação de carvão
ativado, seja em pó (CAP) ou em grão (CAG). Este sistema é adotado quando se tem
problemas de odor e sabor na águas, metais pesados e agroquímicos, dependendo do
manancial utilizado.
• O sistema de tratamento do tipo 6, consiste no sistema 4 com aplicação de um
oxidante, que dependendo da qualidade da água bruta poderá ser aplicado como préoxidante, iner-oxidação ou pós-oxidação, podendo ser aplicado também em mais de
um ponto consecutivo. A nível final de tratamento é sempre aplicado com a dupla
função, a de oxidação e desinfecção, e no Brasil quase sempre o produto aplicado é o
cloro. Os oxidantes mais comuns são: cloro, ozônio e dióxido de cloro.
• O sistema de tratamento do tipo 7, da mesma forma que os sistemas anteriores, sobre o
sistema de tratamento do tipo 4, pode-se acrescentar também um tratamento
biológico. Como exemplo, para eliminação de nitrato da água através de denitrificação
biológica. Que consiste de provocar a transformação dos nitratos em nitrogênio gasoso
através de bactérias denitrificantes fixadas sobre suportes onde circula a água à tratar.
As figuras abaixo apresentam esquemas dos sistemas de tratamentos de água mais
adotados no Brasil:
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a) Sistema convencional

Figura

1.4

Disposição esquemática de uma estação de tratamento de água
clássica.

b) Sistema de filtração direta

Figura

S

1.5

Sistema típico de filtração Direta.
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c) Sistema com filtração lenta

Figura

1.6

Instalação com filtração lenta (aerador opcional).

d) Sistema para remoção e ferro e manganês

Figura

1.7

1.7

Instalação para remoção de ferro oxidável.

COMPARAÇÃO ENTRE TRATAMENTOS:

A Tabela 1.1, apresenta uma comparação entre os sistemas de tratamento mais
comuns.
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PARÂMETRO

Filtração lenta

Operação

Simples

Consumo de
produtos químicos

Nulo

Resistência à
variação da
qualidade da água

Baixa

Raspagem da
camada superficial
Lavagem dos filtros (operação
trabalhosa), com
baixa frequência
Usual limitar a
Porte da estação
pequenas
instalações
10 – 100 (muito
Custo de
depende da taxa de
implantação
infiltração e do
(US$/hab.)
processo construtivo)
Necessidade da área Grande
Tabela

1.1

SISTEMAS DE
TRATAMENTO
Filtração lenta
Pré-filtro + filtro
lento
Filtração direta
ascendente
Filtração descendente em linha ∗

RATA MEN TO D E ÁGU AS D E ABASTE CI MEN TO

SISTEMA DE TRATAMENTO
Filtração direta Filtração direta
descendente
ascendente

Tratamento
convencional

Especializada
Baixo (dosagem
coagulante
usualmente inferior
a 10 mg/l

Especializada
Baixo (dosagem
coagulante
usualmente inferior
a 10 mg/l

Especializada
Baixo (dosagem
coagulante
freqüentemente
superior a 15 mg/l

Baixa

Moderada

Alta

Fluxo ascendente

Fluxo ascendente
(em alguns casos,
problemas para a
remoção completa
do lodo)

Fluxo ascendente

Sem limitações

Sem limitações

Sem limitações

2 - 30

5 - 45

10 – 60

Pequena

Pequena

Média

Comparação entre sistemas de tratamento: Fonte: BARROS, Raphael T.
de V. et allii., 1995.

PARÂMETROS – LIMITES MÁXIMOS
Ferro
(mg/L)

Manganês
(mg/L)

Coli totais
(NMP/100 ml)

Coli fecais
(NMP/ 100ml)

10

Cor
Verdadeira
(uH)
5

1

0,2

1.000

200

50

10

5

0,5

10.000

2.000

20

25

3

0,5

5.000

200

25

10

-

-

1.000

200

Turbidez
(uT)

* sem floculação e decantação.
Tabela 1.2

S

Sistemas de tratamento - Limites de qualidade da água bruta. Fonte:
BARROS, Raphael T. de V. et allii., 1995.
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COAGULAÇÃO E
M I S TU R A R Á P I D A

Os termos coagulação e floculação são freqüentemente usados como sinônimos,
ambos significando o processo integral de aglomeração de partículas. Entre diversas
definições desses termos serão aqui adotadas as seguintes interpretações:
• Coagulação: Processo através do qual os coagulantes são adicionados à água,
reduzindo as forças que tendem a manter separadas as partículas em suspensão.
• Floculação: Aglomeração das partículas por efeito de transporte de líquido, de modo
a formar partículas maiores e mais densas, que possam sedimentar por gravidade.
A mistura rápida tem a finalidade de promover a dispersão do coagulante na água.
Essa dispersão deve ser a mais homogênea e a mais rápida possível, tendo em vista a
velocidade de reação do coagulante na água.
Como a mistura dos produtos químicos na água e a obtenção de flocos compactos
estão diretamente relacionados com a energia introduzida, surge então a definição do
gradiente de velocidade. Gradiente de velocidade (G) é a taxa de variação da
velocidade v de escoamento, segundo uma direção perpendicular à direção do
escoamento.
G = dv / dz

S

unidade: s-1
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Considerando-se as forças que agem sobre um cubo elementar de água sujeita à
agitação, e segundo Camp, pode-se calcular através da equação:

(2)
- P = potência introduzida na água (kgf m/s);
- V = volume útil do tanque (m3);
- µ = viscosidade absoluta da água (kgf. s/m2).
O produto do gradiente de velocidade pelo tempo de detenção (G . T = Ca) constitui
um parâmetro auxiliar de dimensionamento de uma unidade de dispersão de
coagulante e floculação, denominado Número de Camp. Este produto é
adimensional, ligado a probabilidade de colisões das partículas. Se "Ca" é constante,
a probabilidade das colisões é constante. Se G . T = constante, a eficiência será
constante. Na prática, esta afirmação não é sempre verdadeira e a determinação dos
valores de G e T é necessária. O valor de G é associado ao consumo de energia e T à
dimensão do tanque de mistura. Estes são então dois parâmetros econômicos muito
importantes.
O coagulante, sulfato de alumínio, quando em contato com a água, reage quase que
instantaneamente, hidrolisando-se e polimerisando-se em alguns segundos. A partir
disto podemos concluir que:
-

o tempo da mistura do coagulante na água deverá ser extremamente curto,

-

a intensidade de agitação deverá ser forte para permitir uma dispersão completa
do coagulante na água.

É comum a utilização de tempo de detenção em torno de 30 segundos, e um
gradiente de velocidade compreendido entre 600 s-1 e 7000 s-1 (encontra-se mais
freqüentemente valores compreendidos entre 600 s-1 e 2000 s-1).
Os valores de G e T recomendados por Hudson (1965) para a dispersão são os
seguintes:

14
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para G: o maior possível e superior à 1000 s-1

-

para T: menos de 1 s e de preferência < 0,5 s.
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Classificam-se os sistemas de dispersão em hidráulicos e mecânicos.

2.1

MISTURA RÁPIDA HIDRÁULICA

2.1.1

RESSALTO EM CALHAS "PARSHALL"

Um dispositivo muito utilizado nas estações de tratamento de água com a dupla
finalidade de medir a vazão afluente e realizar a mistura rápida é a calha "Parshall".
Ela trabalha normalmente com descarga livre, passando a corrente líquida de uma
condição supercrítica para uma subcrítica, causando o ressalto.
Num sistema hidráulico o G pode ser calculado pela expressão seguinte:

(3)
- γ = peso específico da água;
- v = velocidade da água;
- J = perda de carga unitária.

Figura

S

2.1

Calha Parshall como misturador rápido.

IS TEMAS D E TRATA MEN TO E D E ABAS TEC IM EN TO D E Á GUA

15

C

OA GUL AÇ ÃO E MI STURA RÁ PI DA

2.1.2

Figura

2.2

OUTROS SISTEMAS HIDRÁULICOS

Difusores em canais e tubulações.

2.2

MISTURA RÁPIDA MECÂNICA

O modelo matemático do desenvolvimento de um misturador é (Rushton, 1952):

(4)
Onde:
- Np = nº de potência representando as forças de inércia necessária ao movimento
do agitador;
- Re = Reynolds representando as forças de viscosidade;
- Fr = nº de Froude representando as forças gravitacionais;

16
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- k = constante representando as relações geométricas entre a turbina e a câmara de
dispersão.

(5)
(6)
Os coeficientes α e β dependem do regime de escoamento. Se o regime é turbulento e
se não há vórtex, os coeficientes α e β são iguais a zero. Neste caso Np = k

(7)

(8)
Num misturador mecânico com pás, a potência útil introduzida na água é uma
função do coeficiente de arraste das pás.
A potência é:
P=F.v

(9)

Onde:
- F = a força aplicada na água pelas pás;
- v = velocidade das pás.
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Figura

2.3

Tipos de turbinas.

(10)
- Cd = coeficiente de arrasto = 1,2 segundo Pais Leme
- Ap = área das pás
- v = velocidade das pás, calculada por v = 0,53 (p . Da . n/60)
- n = nº de rotações por minuto.

(11)
para G igual,

- V = volume de água
- Então, o gradiente de velocidade fica:

(12)
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Após a desestabilização das partículas coloidais na coagulação, pode-se, em seguida,
tratar de reuni-las umas às outras, formando flocos. Para tanto, agita-se a água
durante certo tempo, de forma que as partículas desestabilizadas choquem-se entre
si.
No início do processo de floculação existem, na água, muitas partículas
desestabilizadas a serem reunidas. Por este motivo, e para propiciar condições
favoráveis ao choque entre elas, a agitação é inicialmente maior. Em questão de
alguns minutos, os flocos que se formam como resultado desses choques vão se
tornando menos numerosos e mais volumosos. Flocos maiores não resistem a
agitações intensas, como as utilizadas no início da floculação. Assim sendo, a
intensidade da agitação deverá ser reduzida com o tempo, para não rompê-los. Desta
forma os flocos crescem cada vez mais ao longo do processo de agitação.
A taxa de aglomeração das partículas depende da probabilidade e da eficiência dos
contatos. O processo de floculação tem a finalidade de aumentar a probabilidade dos
encontros entre estas partículas. Os movimentos do líquido que provocam os
encontros podem ser devido ao:
• Movimento Browniano das partículas (floculação pericinética);
• Deslocamento provocado em uma parte do líquido (floculação ortocinética).
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Os movimentos pericinéticos, causados pelo movimento Browniano, conduzem à
floculação pericinética. Os movimentos ortocinéticos são provocados pela agitação
externa da água e são chamados de floculação ortocinética. É neste tipo de floculação
que podemos agir, criando tanques que provoquem o movimento dos líquidos.

3.1

CONDIÇÕES HIDRODINÂMICAS E
EFICIÊNCIA DA FLOCULAÇÃO

Apenas no início século XX (Von SMOLUCHOWSKI, 1916 et 1917) que se
estabeleceram as condições hidrodinâmicas da floculação. Segundo FAIR (1968), os
choques entre partículas podem se produzir entre íons, moléculas, colóides e
partículas em suspensão. A agitação aumenta a probabilidade de colisões entre
partículas facilitando a agregação. Caracteriza-se a variação da velocidade do fluido
no espaço por gradiente de velocidade G.
Von Smoluchowski, 1917 desenvolveu a equação seguinte para calcular o número de
colisões por unidade de volume e por unidade de tempo,

(1)

Onde:
- dNij/dt = taxa de colisões entre as partículas do tipo i e do tipo j;
- ni = número de partículas i por unidade de volume;
- nj = número de partículas j por unidade de volume;
- di = diâmetro das partículas i;
- dj = diâmetro das partículas j;
- G = gradiente de velocidade em um certo ponto (G = dv/dZ).
As partículas do tipo i podem ser partículas responsáveis pela cor ou pela turbidez; as
partículas do tipo j podem ser partículas de flocos.
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Numerosos estudos teóricos e experimentais colocaram em evidência a influência do
gradiente de velocidade e da concentração de partículas primárias sobre a cinética da
floculação.
Segundo CAMP et STEIN, 1943, o gradiente de velocidade é calculado por:

(2)

Com:
- P = a potência dissipada na massa líquida [m2 kg/s3];
- V = o volume de água [m3]
- µ = viscosidade absoluta da água [kg/m.s].
Combinado as equações (1) e (2) obtém-se

(3)

Esta equação indica que o número de colisões por unidade de tempo e de volume na
massa líquida aumenta em função do número e do tamanho das partículas, da
potência útil introduzida e da temperatura do líquido, pois a viscosidade muda com
a temperatura.
Para um sistema hidráulico, a potência pode ser calculada por:

(4)
Com:
- ρ = massa específica da água [L-3 . M];
- v = velocidade de escoamento intersticial;
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- ∆h = perda de carga;
- g = aceleração da gravidade [L . T-2];
- S = seção da coluna.
A equação (2) fica:

(5)

sendo:
ρ.g=γ; V/S=L e L/v=T
O modelo teórico da floculação na sua forma geral é combinado com os efeitos de
agregação e de quebra dos flocos, (ARGAMAN, 1971).
Argaman et KAUFMAN, 1970, propuseram calcular a variação do número de
partículas por unidade de volume por

(6)
em que, KA e KB são constantes de agregação e de desagregação, N a concentração de
partículas primárias e No a concentração inicial das partículas.
Admitindo que KA e KB fiquem constantes dentro de um floculador com tempo de
detenção total T assimilável a "m" câmaras instaladas em série completamente
misturadas, então o balanço do número de partículas primárias para uma câmara
qualquer de p = 0 à p = m, a equação (6) transforma-se em:

(7)
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Argaman et Kaufman, 1970, observaram que o diâmetro de um floco pode crescer até
um certo valor máximo. Quando maior gradiente de velocidade G, menor o diâmetro
do floco e maior será sua densidade.
A eficiência global entre as "m" câmaras em série é, segundo Argaman et Kaufman,
1970:

(8)

onde:
- Nm é a concentração saindo do último compartimento de floculação.
O produto do gradiente de velocidade pelo tempo de detenção (G.T = Ca) constituise num parâmetro auxiliar de dimensionamento de uma unidade de dispersão de
coagulantes e de floculação, denominado de Número de Camp. Este produto é
adimensional e está ligado à probabilidade de colisões das partículas. Se "Ca" for
constante, a probabilidade de colisões também será, e neste caso a eficiência será a
mesma. Na prática, esta afirmação não é sempre verdadeira e a determinação de
valores dos G e T torna-se necessária. O valor de G está associado ao do consumo de
energia e T à dimensão do floculador ou câmara de floculação. Estes são então dois
parâmetros econômicos muitos importantes.
BRATBY et al., 1977, mostraram que a relação equivalente para um sistema
descontínuo ou um reator em fluxo pistão (plug flow, m→∞) é dada pela equação
seguinte,

(9)

As constantes KA e KB são respectivamente de uma ordem de grandeza de 10-4 e 10 -7
s. A constante de desagregação KB diminui para valores baixos de gradiente de
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velocidade G. Os valores de G normalmente adotados em tratamento de água são
entre 80 e 10 s-1 e neste caso pode-se simplificar a equação (8) para,

(10)

Normalmente a floculação se dá com um tempo de detenção T entre 20 e 60
minutos, e gradientes de velocidade G entre 10 e 100 s-1.

3.2

PRÁTICA DA COAGULAÇÃOFLOCULAÇÃO

Na prática do tratamento de água, a coagulação corresponde a aplicação do
coagulante sobre agitação rápida durante um tempo muito curto (de 10 a 120
segundos) e a floculação corresponde a fase de crescimento dos flocos, sob agitação
lenta durante um tempo mais longo (de 20 a 60 minutos). No início da floculação
um segundo produto químico pode ser acrescentado (Floculante), de preferência sob
agitação rápida.

3.3

OS PRODUTOS QUÍMICOS

Os produtos químicos mais utilizados são os sais de alumínio, o sulfato de alumínio
e os policloretos de alumínio (PCA), e para os sais de ferro, o cloreto férrico. Além
destes, usa-se também polímeros naturais e alguns polímeros aniônicos, que na
prática chamamos de floculantes, principalmente quando se aplica após o
coagulante.
Nota-se que os técnicos de tratamento de água, chamam frequentemente
(erradamente) “floculante” os sais de alumímio e de ferro, e “auxiliar de floculação”
os polimeros. Os auxiliares de floculaçao são na realidade as argilas ou outros coóides
que se aplica para aumentar a velocidade de floculação e também a velocidade de
sedimentação no decantador. A microareia introduzida em certos decantadores
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modernos podem ser consideradas para esta função, como auxiliar de floculação,
apesar de sua principal função ser de aumentar o peso dos flocos e de pré-filtrar a
água na sua chegada no decantador.
As reações globais dos sais de alumínio e de ferro são:

Al2(SO4)3+3Ca(HCO3)2+6 H2O ⇔ 2 Al(OH)3 sólido+3CaSO4+6H2CO3
Sulfato de alumínio
Trihidróxido de alumínio
2 FeCl3+3Ca(HCO3)2+6 H2O ⇔ 2 Fe(OH)3 sólido+3CaCl2 + 6H2CO3 (6CO2+6H2O)
Cloreto férrico
Trihidróxido férrico
ácido carbônico
PRINCIPAIS COAGULANTES
Sulfato de alumínio
Al2(SO4)3, 18H2O

CARACTERÍSTICAS

CONCENTRAÇÃO (%)

7,5 à 8% Al2O3

Policloreto de alumínio
Aln(OH)m(Cl)x (SO4)y

Pó branco
(solubilidade=660 g/L)
Solução líquida
(densidade 25ºC=1,45)
Líquido amarelo palha
(densidade 25ºC=1,15 à 1,2)

Cloreto férrico
FeCl3
(massa molar=162,2g)

Líquido marron
(densidade 25ºC=1,45)

41% FeCl3
(1g ou 0,69 mL contém 410
mg FeCl3)

(massa molar=666,4g)

Tabela

3.1

3.4

∼15% Al2O3

8 à 10% Al2O3

Características dos principais coagulantes utilizados em tratamento de
água superficial.

ENSAIOS EM LABORATÓRIO

As bases teóricas da coagulação-floculação apresentadas, só elas, não dá
conhecimentos suficientes para praticar com precisão as condições ótimas de
coagulação-floculação de uma determinada água. Faz-se necessário recorre a
experiências dita do Jar-test ou teste dos jarros, ou ainda Jarteste. De qualquer forma,
um bom conhecimento teórico limitará o número de ensaios.
• Aparelho Utilizado é geralmente constituído de um agitador à hélices, uma em cada
jarro, em número de 6, munido de variador de velocidade. Em cada posto é disposto
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um jarro ou becker de volume de 1 ou 2 litros. A figura abaixo mostra a foto de um
aparelho em funcionamento.

Figura

3.1

Foto de um equipamento Jarteste utilizado nos ensaios de coagulação/
floculação/decantação. A esquerda, utilização de filtros de papel e a
direita utilização de filtros de laboratório de areia. Fonte: Di Bernardo,
2003 – PROSAB 3.

Passos para o ensaio em Teste de jarros ou Jarteste: (Estraido do Livro de
Tratamento de Água Para Abastecimento por Filtração direta – PROSAB 3, Coord.
Luiz Di Bernardo).
• Passo 1: colocar porções da água bruta, previamente aquecidas ou resfriadas até a
temperatura desejada, em cada um dos seis jarros, enchendo-os simultaneamente de
modo a assegurar a homogeneidade da água contida em cada um dos jarros, até a
obtenção do volume final recomendado pelo fabricante do equipamento, geralmente 2
litros. A fixação da temperatura é importante, pois ensaios com uma mesma água e
temperaturas diferentes podem conduzir a resultados desiguais, uma vez que a
temperatura influi significativamente na viscosidade da água e na constante da
velocidade de reação das espécies de alumínio ou de ferro utilizadas como coagulante.
A temperatura crítica é a temperatura da água no mês mais frio.
• Passo 2: colocar os volumes correspondentes às dosagens dos produtos nos recipientes
apropriados do jarteste (quando existirem) ou utilizando copos plásticos, pequenos
béqueres ou tubos de ensaio.
• Passo 3: colocar os recipientes de descarte e coleta de amostra de água coagulada ou
floculada nas respectivas posições apropriadas do equipamento.
• Passo 4: ligar o equipamento de agitação e acertar a rotação para 100 rpm.
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• Passo 5: adicionar, concomitantemente, o volume correspondente à dosagem
preestabelecida de alcalinizante ou acidificante (ou ainda pré-oxidante ou carvão
ativado em pó quando for o caso de estudos específicos) nos jarros.
• Passo 6: após o tempo de contato, acertar a rotação correspondente ao gradiente de
velocidade médio de mistura rápida (Gmr) desejado.
• Passo 7: adicionar aos jarros do aparelho, concomitantemente, o volume
preestabelecido de coagulante contido nos recipientes de dosagem. Alguns
equipamentos mais modernos já dispõem de recipientes específicos para o coagulante
e auxiliar de floculação, bem como sistema de adição simultânea. Em equipamentos
mais antigos utilizam-se recipientes auxiliares e a adição é manual.
• Passo 8: quando for o caso, aplicar a quantidade prevista de polímero contida nos
recipientes apropriados (após a introdução do coagulante).
• Passo 9: transcorrido o tempo de mistura rápida (Tmr), reduzir a rotação do
equipamento para o valor correspondente ao gradiente de velocidade médio de
floculação (Gf) se a seqüência de tratamento em estudo envolve tal etapa (ex: filtração
direta descendente com pré-floculação). Caso contrário, desligar o sistema de agitação
do aparelho e imediatamente continuar com o passo 11.
• Passo 10: transcorrido o tempo de floculação (Tf), desligar o sistema de agitação do
aparelho e imediatamente dar seqüência ao procedimento.
• Passo 11: coletar as amostras de água coagulada ou floculada diretamente para o
sistema de filtração em papel (geralmente utiliza-se filtro Whatman® 40 ou
equivalente) ou para o sistema de filtração em areia (Figura 5.2). Mais uma vez vale
comentar que nos aparelhos mais modernos os jarros já são dotados de dispositivo
para coleta de coleta de amostra que permite a drenagem direta da água do jarro para
o sistema de filtração. Os aparelhos mais antigos às vezes não dispõem dessa
facilidade, nesse caso recomenda-se a adaptação de sistema de sifonamento para
viabilizar tal procedimento. Em qualquer caso, antes do início de cada coleta, deve ser
descartado um pequeno volume de água, para que a amostra não sofra interferência
da água remanescente na mangueira de coleta
• Passo 12: ler os parâmetros de controle de qualidade das amostras filtradas.
Para obtenção de resultados mais representativos, recomenda-se que em lugar do uso
do filtro de papel, seja utilizado o chamado filtro de laboratório de areia (FLA). Esse
filtro pode ser confeccionado em acrílico (preferencialmente) ou em PVC. O filtro
consiste de uma seção de tubo de 30 cm de comprimento, com diâmetro interno de 19
mm (DN 25). Na parte inferior do tubo é acoplado um cap de PVC dotado de uma
tela e dispositivo de saída (Figura 3.2). Para a utilização desse tipo de filtro, faz-se
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necessário adaptar ao aparelho de teste de jarros um sistema de suporte e drenagem
dos filtros.

Figura

3.5

3.2

Esquema (a) do filtro de laboratório de areia e (b) do sistema de
drenagem. Fonte: Di Bernardo, 2003 – PROSAB 3.

TIPOS DE FLOCULADORES

Normalmente classifica-se os floculadores em hiráulicos ou mecanizados. Dentre os
hidráulicos, comumente encontram-se os de chicanas com escoamento vertical ou
horizontal. E dentre os mecanizados ou mecânicos, os mais comuns são os que
utilizam equipamentos rotativos com paletas verticais ou horizontais. A Figura 3.3,
mostra uma classificação geral dos floculadores mais utilizados no Brasil.
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Figura

3.3

3.5.1

Classificação dos floculadores.
FLOCULADORES MECÂNICOS E HIDRÁULICOS

Floculadores Mecânicos
Os floculadores mecânicos mais utilizados são, os de movimento giratório com
paletas paralelas ou perpendiculares ao eixo. O eixo pode ser horizontal ou vertical.
Este último, normalmente mais vantajoso, porque evita cadeias de transmissão ou
poços secos para a instalação dos motores. A manutenção não é difícil e, quando bem
dimensionados, duram anos sem maiores problemas. É uma alternativa simples,
adotada em centenas de instalações com resultado satisfatório (RICHTER &
AZEVEDO NETTO, 1991.
O processo usual de cálculo considera o número total de paletas, somando as que
estão a mesma distância do eixo. Isso pode conduzir a erros na estimativa do
gradiente.
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Figura

3.4

Um floculador mecânico de paletas de eixo vertical.

Figura

3.5

Uma câmara de um floculador mecânico de paletas de eixo vertical.

- L = lado da seção quadrada
- D = diâmetro de agitador
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- Rej = distância entre o eixo e lado externo da paleta (m)
- Rij = distância entre o eixo e lado interno da paleta (m)
- l = largura da paleta (m)
- b = comprimento das paletas (m)
Potência útil introduzida na massa líquida:

- P = potência consumida (Kgf m/s)
- CD = Coeficiente de arrasto das paletas
-

γ = peso específico da água (1000 Kgf/m3)

- k = relação entre a velocidade da água e a velocidade das paletas
- n = rotação (rpm)
- b = comprimento das paletas (m)
- B = número de braços do floculador

Tabela 3.2

b/l

CD

1
2
4
10
18
> 18

1,10
1,15
1,19
1,29
1,40
2,01

Valores do CD para diferentes valores da relação b/l segundo BlandtfBetz.

Os valores de k variam entre 0,24 e 0,32, segundo determinações realizadas por
Camp. k decresce à medida que n aumenta. Fair sugere k = 0,25 (valor mais
utilizado).
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Aconselha-se que a área total das paletas não ultrapasse a 15% a 20% da seção
transversal do floculador. O objetivo é evitar a rotação total do líquido em volta do
eixo, reduzindo a eficiência da agitação. Diâmetro D das paletas de 80% a 95% de L.
Deve-se prever um número mínimo de 3 tanques dispostos em série, para evitar
curto circuito.
A altura de água sobre as paletas deve estar entre 0,15 e 0,40 m e a altura das paletas
sobre o fundo do floculador entre 0,15 e 0,40 m.

Floculadores Hidráulicos de Chicanas:
A energia necessária para promover a agitação da água objetivando a floculação em
canais com chicanas decorre, basicamente, da perda de carga nos giros, por ser muito
pequena a resistência por atrito nas paredes. Conhecendo-se a perda de carga total
num trecho qualquer do canal, é possível estimar o gradiente de velocidade médio
naquele trecho considerado.
O gradiente de velocidade em qualquer fluculador hidráulico pode ser calculado pela
equação seguinte:

onde:
- T é o tempo de floculação.
A perda de carga hf devido a mudança de direção, nos floculadores de chicanas, pode
ser calculada pela equação:
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onde:
- n é o número de canais formados pelas chicanas; v1 a velocidade da água nestes
canais; v2 a velocidade da água nos giros de 180º; e g a aceleração da gravidade.
Para floculadores de chicanas de escoamento vertical, o núnero de canais ente
chicanas pode ser calculado pela equação (Richter, C. A. & Azevedo Netto, J. M.,
1991):

e para floculadores de chicanas de escoamento horizontal,
, sendo
a = a largura di canal (m), L = o comprimento do canal ou trecho considerado (m),
Q = a vazão, t = tempo de floculação (min), e H = a profundidade de água no canal
(m).
As Figuras 3.6 e 3.7, mostram esquemas de um floculador hidráulico de chicanas
para escoamento na vertical e um floculador hidráulico de chicanas para escoamento
na horizontal respectivamente.

Figura

3.6
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Esquema de um Corte do Floculador hidráulico de chicanas verticais.
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Figura

36

3.7

Vista em Planta Floculador hidráulico de chicanas horizontais.
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D E C AN T A Ç Ã O

A decantação tem por objetivo a separação das partículas sólidas ou flocos da água,
pela ação direta da gravidade. Os decantadores propriamente ditos das estações de
tratamento de água de abastecimento destinam-se à remoção das partículas
floculentas formadas durante a floculação, que é a fase de tratamento que os
antecede. A decantação pode ser substituída pela flotação.

4.1

TIPOS DE DECANTADORES

Existe vários tipos de decantadores, como descrito abaixo:
• Decantadores Estáticos:
- À escoamento horizontal, onde o floco se deposita durante o percurso sobre um
fundo inclinado para facilitar a remoção do lodo.
- À escoamento vertical do tipo cilindro-cônico sem raspagem ou do tipo circular
com raspagem do lodo.
Obs.: Este tipo de obra necessita de floculadores à montante.
• Decantadores dinâmicos ou acelerados, nos quais efetuam simultaneamente a
floculação pelo contato da água a tratar com o lodo já formado. Estes são os
decantadores à circulação de lodo ou decantadores à manta de lodo.
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• Decantadores laminares, que podem ser decantadores estáticos ou decantadores
acelerados.
• Decantadores com injeção de micro-areia que ativam a floculação e a decantação.
Os decantadores estáticos são também chamados de clássicos ou convencionais, e
podem ser ainda:
a) De seção retangular:
Os decantadores de seção retangular constituem provavelmente o tipo mais
numeroso entre os decantadores existentes.
Após ser admitida no interior do decantador, a água floculada é distribuída em toda
sua seção transversal através de uma cortina distribuidora. Em seguida, ela percorre a
extensão do decantador com velocidade muito baixa, até atingir a zona de saída.
Neste local, a água decantada é recolhida através de calhas coletoras ou tubulações
perfuradas.
Há ainda dois tipos de decantadores retangulares:
• Decantadores ideais: Trata-se de um modelo bastante simplificado, que considera um
decantador no interior do qual a água escoa com velocidade horizontal constante em
qualquer profundidade que se considere.
• Decantadores reais: A eficiência de clarificação nos decantadores reais é reduzida
devido a diversos tipos de correntes, que são:
- Correntes em redemoinhos que são causadas pela inércia do líquido afluente;
- Correntes induzidas pelo vento;
- Correntes de convecção de origem térmica;
- Correntes de densidade de água fria pesada.
Como conseqüência temos produção de turbulência que gera mistura, produzindo
retardo e curto circuito; que nada mais é do que a saída de parte do escoamento num
período inferior ao do tempo de detenção exigido.
b) De seção circular:
Tão eficientes quanto os decantadores de seção retangular, os decantadores circulares
no Brasil são pouco utilizados, provavelmente porque os projetistas habituaram-se a
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conceber estações de tratamento de água com unidades de formato prismático, em
que é mais fácil construir paredes comuns.
Decantadores com escoamento laminar (também chamados de tubulares ou placas),
podem ser divididos ainda em:
a) Decantador de fluxo ascendente;
b) Decantador de fluxo horizontal.
Em função do escoamento da água os decantadores podem ser:
a) Escoamento Horizontal

Figura

4.1

Decantadores de fluxo horizontal.

b) Escoamento Vertical
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Figura

4.2

Decantadores de fluxo vertical.

4.2

FATORES QUE DEVEM SER LEVADOS EM
CONTA NO PROJETO DE DECANTADORES
3

2

a) taxa de escoamento superficial (carga superficial) [m /m .dia];
b) período de detenção e profundidade;
c) forma dos decantadores;
d) velocidade horizontal de deslocamento e relação largura-profundidade;
e) número de unidades.
• Taxa de aplicação superficial
Depende:
• Do tipo de decantador:
-

para decantador convencional, regime turbulento

20 - 60 m3/m2.dia
-

para decantador de fluxo laminar

160 - 240 m3/m2.dia

42

S I STEM AS

D E TRATAME NTO E D E ABASTE CI MEN TO D E ÁG UA

D E CAN TAÇ ÃO

• Da qualidade da água:
Para decantadores convencioanis:
-

águas turvas, com impurezas pesadas,

25 - 35 m3/m2.dia
-

águas coloridas com impurezas leves, permitem menores taxas,

15 - 30 m3/m2.dia
• Qualidade de operação (utilização de auxiliares de coagulação).

Taxa de aplicação superficial [m3/m2.dia]
% de remoção de
partículas

t/to

Sem polieletrólito

Com polieletrólito

70%
75%
80%

1,3
1,5
1,8

46
40
30

60
50
40

Tabela

4.1

Taxas de aplicação para decantadores convencionais.

to = H/vo (taxa de escoamento superficial);
t/to = A.H/Q / H/vo = A. vo / Q = vo / Q/A

t = A.H/Q;

t/to = vo/Q/A

- to = tempo de deposição da menor partícula que se pretende remover que, ao
entrar na zona de sedimentação, encontra-se na superfície da água;
- H = altura útil do decantador;
- vo = velocidade de sedimentação da menor partícula a ser removida;
- t = tempo de detenção da água no decantador;
- Q = vazão;
- t/to = coeficiente de segurança.
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4.3

DECANTADORES TUBULARES OU DE ALTA
TAXA

Os decantadores tubulares resultaram de um aperfeiçoamento dos decantadores com
fundo múltiplos. A sedimentação depende da área destinada à decantação e da
profundidade do tanque. Existe dois tipos de decantadores laminares, à contracorrente, com ângulo nas placas entre 45 e 60º (mais usado), e o à co-corrente, com
ângulo compreendido entre 30 e 40º. Os espaçamentos entre placas ou lamelas são da
ordem de 3 a 10 cm, dependendo do comprimento das placas no sentido do fluxo. Os
tempos de detenção no decantador são extremamentes curtos (alguns minutos).
Tipos de decantadores de alta taxa:

4.3.1

-

de fluxo ascendente (contra-corrente)

-

de fluxo horizontal

-

de fluxo descendente (co-corrente)

DIMENSIONAMENTO DE DECANTADORES DE ALTA
TAXA DE FLUXO ASCENDENTE

Num elemento tubular inclinado a θ, é válida a relação:

Vo = velocidade longitudinal entre placas

Ao é a área normal ao fluxo. Sendo A à área superficial do decantador

resultando em

Nas figuras seguintes podemos observar os corte longitudinal e transversal deste tipo
de decantador:
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Figura

4.3

Corte longitudinal do decantador.

Figura

4.4

Corte transversal do decantador.
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4.3.2

DECANTADORES TUBULARES DE FLUXO HORIZONTAL

Nesses tipos de unidades, o fluxo da água é horizontal. Módulos tubulares,
instalados como placas paralelas entre si, inclinadas de, no mínimo, 50°, são
interpostos à passagem da água em tratamento. Entre elas, ocorre a sedimentação dos
flocos. (Este tipo de decantador foi desenvolvido no Brasil pelo Eng. Carlos A.
Richter).
Neste caso, a equação:

reduz-se a:

tendo em vista que:
θ = 0 (portanto: sen θ = 0, cos θ = 1)
0

S = 1 (placas paralelas)
c

O dimensionamento do decantador é feito de modo a assegurar o atendimento da
equação acima de forma a evitar o arraste dos flocos sedimentados.

4.3.3

DECANTADOR DE ALTA TAXA DE FLUXO DESCENDENTE
(SEPARADOR LAMELAR)

Neste sistema, a água floculada entra pela parte superior do decantador, sendo
dirigido para baixo através de uma série de placas paralelas conforme o desenho da
figura seguinte. O lodo é coletado no fundo do decantador, podendo ser em contínuo
ou de tempos em tempos.
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Figura

4.5

4.3.4

Separador lamelar. Fonte: Paes Lemes.
DECANTADORES À MANTA DE LODO (OU À CONTATO
DE LODO)

Tem-se por princípio a realização da floculação na zona de lodo, mantendo à um
nível constante dentro do decantador à fluxo vertical. Assim, o tempo de agitação
lenta da água coagulada, isto é a floculação, fica mais importante que na floculação
clássica. O mesmo se passa para a concentração volumétrica em sólidos na zona de
floculação. A velocidade de floculação é então (teóricamente) consideravelmente
grande, apesar do baixo valor do gradiente de velocidade. Por conseguinte, os flocos
são mais grossos e a velocidade de Hanzen na zona de sedimentação é mais elevada.
Pode-se ainda melhorar pela introdução de tubos ou placas na zona de sedimentação
e na zona de lodo. O exemplo mais conhecido é o tipo “Pulsator” da Dégremont.
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4.3.5

DECANTADORES À RECIRCULAÇÃO DE LODO E À
MICRO-AREIA

Tem-se por objetivo principal a criação de uma zona de contato entre a água
coagulada, o lodo estocado e (eventualmente) com micro-areia. A diferança com os
decantadores à manta de lodo é que o gradiente de velocidade na zona de lodo é mais
forte graça a agitação hidráulica ou mecânica, misturada ao fundo do decantador.
Em certos casos, uma micro-areia de tamanho compreendida entre 20 e 100 µm é
introduzida no lodo (concentração de 1 à 2 g/L). A micro-areia tem várias
finalidades, a primeira é de melhorar a floculação, a segunda é de tornar o floco mais
pesado e aumentar a velocidade de sedimentação, a terceira é de pré-filtrar a água
quando da sua chegada na zona de reação. Esta micro-areia é separada do lodo por
hidrociclonagem durante a recirculação e depois é re-injetada na zona de lodo.

4.3.6

DECANTADOR À TECNOLOGIA AVANÇADA

Certas tecnologias, hoje, permitem de decantar água à velocidades de Hazen muito
elevadas, sobre áreas superficiais bastante pequenas. Seu princípio se baseia em
incluir no mesmo bloco, uma zona de coagulação e de floculação (com gradientes de
velocidades otimizados) com aplicação de polieletrólitos, recirculação de lodo e/ou
de micro-areia, assim que uma zona de decantação laminar. As velocidade de
sedimentação podem chegar a valores excepcionais de 30 m/h.
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TIPO DE DECANTADOR

EXEMPLO

VALOR de vs
(m/h)

Convencional, cilíndrico-cônico, á escoamento
vertical
Convencional, retangular, de escoamento horizontal
Laminar, à contra corrente
Com manta de lodo clássica
Com manta de lodo e com placas nas zonas de
decantação (e de lodo)
Com recirculação de lodo
Com recirculação de lodo com micro-areia
De tecnologia avançada com recirculação de lodo
De tecnologia avançada com recirculação de lodo e
micro-areia

Para pequenas vazões

0,5 à 1

Para grandes vazões
Multiflo
Pulsator

1 à 1,5
5 à 6*
2 à 4*

Superpulsator

4 à 8*

Circulator
Fluorapid, Cyclofloc
Densadeg

2,5 (max)*
8 à 9*
Até 30*

Actiflo

Até 30*

*

Obs.: valor anunciado pelo construtor.

Tabela 4.2

S IS TEMAS

Velocidades de sedimentação para os principais decantadores
utilizados.
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5.1

L OTAÇ ÃO

F LO T AÇ ÃO
HISTÓRICO

Esta técnica de tratamento de água tem sido empregada desde o início do século nas
indústrias de beneficiamento de minério e de papel e, com o passar do tempo, passou
a ser aplicada ao tratamento de águas residuárias. O seu uso em tratamento de água
de abastecimento é recente, tendo-se notícias da existência de estações de tratamento
com flotação ao invés da sedimentação no Reino Unido, construídas a partir da
década de setenta, principalmente quando a água bruta possuía quantidade
expressiva de algas ou a cor verdadeira muito elevada (Di Bernardo, 1993).

5.2

DEFINIÇÃO

A flotação pode ser definida como sendo um processo de separação de partículas
(sólidas ou líquidas) de uma fase líquida através da utilização de bolhas de gás,
normalmente o ar. Tais bolhas, aderindo à superfície das partículas, aumentam seu
empuxo, provocando assim a ascensão das mesmas em direção à superfície da fase
líquida, onde são devidamente coletadas após atingirem concentração adequada.
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5.3

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O
PROCESSO DE FLOTAÇÃO

A técnica de flotação tem como objetivo remover particulados (sólidos ou líquidos)
presentes em: dispersões sólido/líquido (suspensões), emulsões líquido 1 (gotículas
de óleo)/líquido 2 (água) ou misturas sólido/líquido 1 (gotículas de óleo)/líquido 2
(água). Portanto a flotação não é um processo de remoção de íons ou de
microorganismos, mas sim de remoção de agregados adsorvidos em precipitados
coloidais ou em sólidos adsorventes, sendo que estes têm que estar associados a
bolhas. Utiliza-se a técnica de flotação para o tratamento de águas de abastecimento
com a intenção de provocar o clareamento da água, removendo Fe, Mn, cor aparente,
SST, turbidez, óleos, algas, etc.

5.4

PRINCÍPIOS BÁSICOS

A flotação depende muito das características interfaciais do sistema partículas e
bolhas. Portanto, reagentes hidrofobizantes, coagulantes, floculantes e modificadores
de cargas desempenham importante papel na otimização de vários microprocessos
envolvidos (TESSELE et al.,2004). A flotação de partículas em suspensão é,
portanto, um fenômeno cinético composto por diversas etapas (figura 1), descritas a
seguir:

5.4.1

COLISÃO

Encontro da bolha de ar com a partícula a ser flotada. É basicamente controlada pela
hidrodinâmica do sistema, sofrendo influência dos seguintes fatores:
• Força de cisalhamento produzida pelo movimento relativo entre o líquido e as
partículas;
• Força de atração gravitacional com maior importância para as partículas
densas, de tamanho intermediário e partículas grossas;
• Da inércia e ou momentum das partículas;
• Da difusão ou movimento browniano (partículas ultrafinas).
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Os mecanismos de contato entre bolhas de ar e partículas podem resultar das
seguintes ações (Di Bernardo (1993):
a) Colisão da bolha com a partícula, devido à turbulência ou à atração entre
ambas;
b) Aprisionamento das bolhas nos flocos ou contato entre flocos sedimentando e
bolhas de ar em ascensão;
c) Crescimento das bolhas de ar entre os flocos.

5.4.2

ADESÃO

A separação das partículas naturais presentes na água bruta, coagulada ou floculada
mediante o uso de sais de alumínio ou de ferro e de polímeros, ocorre na flotação
pela introdução de bolhas de ar que, aderindo à superfície das partículas, aumentam
seu empuxo e causam ascensão das mesmas. Quanto maior o ângulo de contato entre
a bolha e a partícula, mais eficiente é a aderência entre ambas (Di Bernardo, 1993).
Este ângulo pode ser aumentado pela adição de substâncias tenso-ativas (collectors),
que formam um filme hidrófobo ao redor das partículas. Tais substâncias possuem,
nas suas moléculas, uma parcela não-polar (hidrófoba) que é atraída pelas bolhas em
ascensão, e outra polar (hidrófila), que é atraída pela fase dispersa.

5.4.3

CAPTURA

A captura aumenta com a diminuição do tamanho de bolhas e com o aumento do
tamanho de partículas, e depende do fluxo da área superficial de bolhas disponível,
de parâmetros hidrodinâmicos (peso no campo gravitacional, pressão hidrostática e
capilaridade, tensão, compressão e forças de cisalhamento), fatores termodinâmicos
associados à interação hidrofóbica entre bolhas e partículas e de fatores cinéticos
como a energia mínima de colisão para destruir a camada líquida de água que
antecede a adesão (Tessele et al.,2004).

5.4.4

ASCENSÃO DO SISTEMA BOLHA-PARTÍCULA

Tem relação direta com a resistência ao cisalhamento na ascensão entre as próprias
partículas e com o fenômeno de ruptura via colapso das unidades bolhas-partículas.
Quanto maior o tamanho dos flocos formados, menor é a probabilidade de
permanecer no produto flotado.
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O emprego de substâncias escumantes (frothers) também tem sido recomendado
para que tenhamos como resultado a formação de uma mistura mais estável de
bolhas com partículas. Tais substâncias têm, ainda, a propriedade de reduzir o
tamanho das bolhas de ar, com o aumento da superfície específica das mesmas,
proporcionando maior ação da adsorção e tempo de contato, já que, bolhas de ar
pequenas possuem menores velocidades ascensionais (Di Bernardo, 1993).

5.4.5

COLETA

Retirada do lodo flotado através de raspadores.

Figura

5.1

Fenômenos de colisão, adesão, nucleação e captura de partículas e
agregados por microbolhas. Fonte: Revista Saneamento Ambiental,
ano XIV, nº 102.

O tamanho das bolhas é muito importante na flotação, pois bolhas pequenas, além
de apresentarem maior superfície específica para uma mesma quantidade de ar,
necessitam deslocar menor quantidade de água da superfície das partículas onde vão
aderir. A relação entre o tempo de contato entre bolhas e partículas em uma câmara
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de flotação depende da velocidade ascensional terminal das bolhas que, por sua vez,
é proporcional ao quadrado do diâmetro das mesmas (Di Bernardo, 1993).

onde:
- tas1, tas2: tempo de ascensão das bolhas 1 e 2 em (s)
- vas1, vas2: velocidade ascensional das bolhas 1 e 2 em (m/s)
- db1, db2: diâmetro das bolhas 1 e 2 em (m)
O pH também pode influir no tamanho das bolhas. Em geral, com o aumento do pH
ocorre uma diminuição no diâmetro das bolhas de ar.

5.5

SISTEMAS DE FLOTAÇÃO

Qualquer sistema de flotação deve apresentar as seguintes características (Di
Bernardo,1993):
a) Geração de bolhas com tamanho apropriado em relação às partículas a serem
removidas;
b) Aderência eficiente entre bolhas de ar e partículas da suspensão;
c) Separação adequada do material flotado.
Os principais tipos de sistemas de flotação serão apresentados a seguir:

5.5.1

FLOTAÇÃO POR AR DISPERSO

Neste sistema são usualmente empregados rotores que promovem, simultaneamente,
dispersão, aeração e agitação da suspensão, com produção de bolhas de ar que têm
cerca de 1 µm de diâmetro. É possível, também, o uso de meio poroso para difundir o
ar, porém, as bolhas resultam com diâmetro maior (∼50 µm). A flotação por ar
disperso é comumente utilizada na indústria de mineração (Di Bernardo, 1993).
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5.5.2

FLOTAÇÃO ELETROLÍTICA

A oxidação anódica do íon cloreto de uma suspensão com pH em torno de 7,5, com
produção do íon hipoclorito e oxigênio, tem sido investigada como unidade de
geração de bolhas na flotação de suspensões em que foram utilizados cloreto férrico
como coagulante primário e polímero orgânico como auxiliar de floculação (Di
Bernardo, 1993).

5.5.3

FLOTAÇÃO POR AR DISSOLVIDO (FAD)

Este processo, que surgiu na década de 20 para recuperação de fibras na indústria do
papel, é hoje, também, empregado em sistemas de tratamento de água de
abastecimento público. A FAD é um dos métodos mais efetivos e econômicos no que
se refere ao clareamento das águas (Tessele et al.,2004). Sua crescente utilização
deve-se às diversas vantagens em relação ao processo de sedimentação, entre as
quais:
• Requer, em geral, emprego de menores concentrações de coagulante e/ou
floculantes, o que reduz ainda mais custos operacionais com produtos
químicos e disposição do lodo;
• Maior concentração de sólidos no produto separado
conseqüentemente, menor custo de desidratação do mesmo;

(lodo)

e,

• Alta eficiência na remoção de sólidos;
• Menor área requerida para instalação dos equipamentos;
• Este processo é mais eficiente na remoção de DBO do que outros processos de
separação gravítica;
• Comparada com a sedimentação, a FAD é menos sensível a variações de
temperatura, concentração de sólidos suspensos, cargas hidráulicas e de sólidos.
Existem basicamente três tipos de FAD:
a) FAD com pressurização parcial do afluente
b) FAD com pressurização total do afluente
c) FAD com pressurização da recirculação
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Esquema de um flotador por ar dissolvido (ou à água pressuruzada).
OZOFLOTAÇÃO

A ozoflotação é uma variante da flotação que tem como vantagem a utilização
conjunta da flotação, da oxidação e da desinfecção com o gás ozônio. O reator é
composto globalmente de dois compartimentos, um para a ozonização onde se
produz pequenas bolhas de gás ozônio (200 à 500 µm) obtidas pelo bombardeamento
por uma corrente de água sobre os difusores porosos, o outro, da flotação
propriamente dita onde a velocidade ascencional das bolhas está compreendida entre
2 e 6 cm/s. Este processo se dá, como a flotação clássica, após uma etapa de
coagulação-floculação (geralmente pelo cloreto férrico) e antes de uma etapa de
filtração. A taxa de ozonização geralmente utilizada é de 1 à 3 mg/L. A ozoflotação é
utilizada especialmente nos casos de águas eutrofizadas, para eliminar as algas e
evitar a colmatagem rápida dos filtros.
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Figura

5.6

5.3

Esquema do princípio da ozoflotação

PARÂMETROS DE PROJETO

O projeto de sistemas de flotação por ar dissolvido depende da concentração de
partículas suspensas, quantidades de ar, unidade de saturação, velocidade
ascensional das partículas, taxa de aplicação superficial e tratamento químico. É
possível que outras características influam na eficiência da flotação, como o tamanho
e a distribuição de tamanho das partículas, porém estas características ainda
necessitam ser pesquisadas (Di Bernardo, 1993). Os principais parâmetros de
projetos são os seguintes:

5.6.1

RELAÇÃO AR-SÓLIDOS

A relação ar-sólidos em um sistema de flotação por ar dissolvido com pressurização
da recirculação é dada por:

Aar = 1,3 Sar (f . P – 1) Qrec
Sso
Sa . Qaf

60

S

I STEM AS D E TRATAME NTO E D E ABASTE CI MEN TO D E ÁG UA

F

L OTAÇ ÃO

Onde:
- Aar: quantidade de ar em mg
- Sso: quantidade de sólidos em mg
- Sar: solubilidade do ar na água, em função da temperatura, altitude e pressão
atmosférica (ml/L)
- f: fração de ar dissolvido a pressão P
- P: pressão atmosférica (atm)
- Sa: concentração de sólidos suspensos (mg/l)
- Qrec: vazão de recirculação (m3/s)
- Qaf: vazão afluente (m3/s)

5.6.2

CÂMARA DE PRESSURIZAÇÃO E RECIRCULAÇÃO DE
ÁGUA CLARIFICADA

A câmara de saturação de ar (figura 5.4) depende da pressão e do uso de elementos de
grande superfície específica em seu interior.A pressão é usualmente mantida entre
250 e 500 Kpa, a taxa de escoamento superficial varia de 1000 a 2000 m3/m2dia e o
tempo médio de detenção é inferior a 5 minutos. A vazão de recirculação
recomendada varia de 5 a 15% da vazão de água a ser clarificada.
O dispositivo de distribuição da água pressurizada na água a ser flotada é muito
importante, pois, ao sair dele, a água pressurizada é reduzida à pressão atmosférica, o
que requer o uso de difusores para que o ar dissolvido forme microbolhas com
tamanho de 20 e 80 mm. Entre a câmara de pressurização e a de flotação é
recomendável a instalação de uma válvula redutora de pressão, que permita ajustar a
vazão de recirculação e a pressão a ser mantida na câmara de pressurização. Deve-se
evitar turbulência excessiva da mistura das duas águas, pois os flocos da água
floculada poderiam ser rompidos (Di Bernardo, 1993).
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5.4

Tipos de câmara de pressurização. Fonte: Di Bernardo, L. Métodos e
Técnicas de Tratamento de Água.

S

I STEM AS D E TRATAME NTO E D E ABASTE CI MEN TO D E ÁG UA

F

5.6.3

L OTAÇ ÃO

CÂMARA DE FLOTAÇÃO

A câmara de flotação pode ter forma retangular ou circular, em planta. No caso de
câmaras retangulares (figura 5.5) é recomendável o uso de um anteparo, inclinado
com ângulo de 60º com a horizontal e tendo comprimento de 30 a 50cm. A largura da
câmara depende do tipo de equipamento de raspagem do material flotado e
raramente excede 8 m. O comprimento pode variar de 4 a 12 m, desde que não ocorra
a condição A ou C (ver figura 5.5). No primeiro caso o comprimento é insuficiente e,
no segundo, há deposição do material flotado. A profundidade varia entre 1 e 3 m,
dependendo do tipo de dispositivo para distribuição da água pressurizada no interior
da câmara de flotação.

Figura

5.5

Câmara de flotação retangular. Fonte: Di Bernardo, L. Métodos e
Técnicas de Tratamento de Água.

Na câmara de flotação circular (figura 5.6) a mistura da água pressurizada com a
água a ser clarificada é feita em local próximo à entrada da câmara de flotação, que
possui um duto circular no centro para conduzir a água à parte superior e evitar
curto-circuitos. O material flotado é continuamente raspado para uma ou mais
canaletas de coleta, enquanto que a água faz um movimento descendente, passa pela
parte inferior do cilindro intermediário, e é coletada em canaleta localizada
perifericamente ao cilindro externo (Di Bernardo, 1993).
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Figura

5.6

Câmara de flotação circular. Fonte: Di Bernardo, L. Métodos e Técnicas
de Tratamento de Água.

A câmara de flotação, independente da forma que tem, é projetada para um tempo
médio de detenção compreendido entre 10 a 20 minutos e taxa de escoamento
superficial entre 100 e 300 m3/m2dia. A qualidade da água bruta e as condições do
pré-tratamento influem tanto no tempo de detenção quanto na taxa de escoamento
superficial, razão pela qual a realização de uma pesquisa é fundamental antes da
elaboração do projeto definitivo (Di Bernardo, 1993).

5.6.4

PRÉ-TRATAMENTO

A eficiência da flotação depende do pré-tratamento realizado que, por sua vez, está
relacionado à qualidade da água bruta. O pré-tratamento aplicado não pode
provocar a formação e flocos muito densos, para que obtenhamos maior eficiência no
produto flotado.
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6.1
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FILTRAÇÃO (EM
PROFUNDIDADE)
INTRODUÇÃO

A filtração é normalmente a último processo de clarificação da água, exceto quando
ele é seguido por uma segunda filtração em carvão ativado na forma granular onde o
objetivo principal é sobretudo a adsorção. Nota-se que os mecanismos da filtração
em profundidade não é somente mecânico (remoção da turbidez residual), existe
também uma ação biológica, principalmente quando a filtração é lenta.
A filtração consiste teóricamente na remoção de partículas sólidas suspesas do
líquido com ajuda de um meio filtrante. O meio filtrante pode ser de espessura
muito pequena (papel, tecido, membrana sintética), ele é neste caso de filtração dita
“em superfície”, perpendicular ou tangencial. Em geral, os meios filtrantes são
constituidos de massa granular espessa de uma ou duas camadas. Neste caso, fala-se
em filtração “em profundidade” ou “em massa”, é este processo que é
majoritariamente utilizado na clarificação das águas superficiais, quase sempre após
uma coagulação-floculação e uma decantação (ou flotação).
Quando os filtros recebem água coagulada ou floculada, sem passar, pelo decantador,
diz-se que a estação de tratamento é do tipo “filtração direta”. Mas se a ETA dispõe
da etapa de decantação, ela é do tipo convencioanl, e neste caso o filtro é nemor tanto
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em área quanto na espessura da camada filtrante, pois a grande maioria dos sólidos
são removidos na etapa anterior (a decantação).
A figura seguinte apresenta os tamanhos de partículas, materiais e organismos que
são eliminados na filtração clássica.

Figura

6.1.1

6.1

Materiais retidos na filtração.
PRINCIPAIS MECANISMOS DE REMOÇÃO DE SÓLIDOS
NO FILTRO

A Figura 6.2 ilustra os mecanismos principais que ocorrem durante o processo de
filtração.

68

S I STEM AS

D E TRATAME NTO E D E ABASTE CI MEN TO D E ÁG UA

F I L TRAÇÃ O ( E M

Figura

6.2

6.2

PRO F UND I D AD E )

Esquema ilustrativo das ações de coagem, floculação e sedimentação
no processo de filtração.

QUALIDADE DA ÁGUA FILTRADA

Se desejarmos filtrar uma água com concentração igual ou inferior a CL após a
passagem de uma camada filtrante de altura L, a equação abaixo permite o cálculo do
tempo t de filtração:

- Co = Concentração inicial de partículas em suspensão (afluente) (M/L3)
- λo = Coeficiente inicial de filtração [L-1]
-

S IS TEMAS

m = valor máximo da massa de material retido por volume unitário do leito.
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PERDA DE CARGA

Mesmo quando o filtro está limpo, existe resistência à passagem da água, criada pela
massa filtrante. Para um meio homogênio, a perda de carga pode ser calculada pela
equação de Carman - Kozeny:

onde,
- k = coeficiente de Kozeny
- µ = viscosidade absoluta da água (M L -1 T -1)
- vo = velocidade de aproximação (L/T)
- S = área específica (L2 / L3)
- L = espessura da camada filtrante (L)
- ε = porosidade
e para as condições iniciais (t = 0), a equação fica igual a:

- So = área específica no início da operação (filtro limpo)
- εο = porosidade inicial.
A perda de carga pode ser também calculada pela equação de Ergun:

- S = área específica média dos grãos
- γ = peso específico da água

70

S I STEM AS

D E TRATAME NTO E D E ABASTE CI MEN TO D E ÁG UA

F I L TRAÇÃ O ( E M

6.4

PRO F UND I D AD E )

CLASSIFICAÇÃO DOS FILTROS

De acordo com a taxa ou velocidade de filtração os filtros podem ser:

1 - Filtros lentos: (taxa de filtração < 12 m /m .d)
- Fluxo descendente
- Fluxo ascendente
2 - Filtros rápidos: (taxa de filtração entre 120 e 600 m /m .d)
- Fluxo ascendente:
- gravidade
- pressão
- Fluxo descendente:
- gravidade
- pressão
- Bifluxo
3

2

3

2

Os filtros podem ainda ser classificados segundo o tipo de material filtrante:
- De areia
- De carvão ou antracito
- De antracito e areia
- De antracito, areia e granada
- Ou de outros materiais
Ou podem ser chamados ainda segundo o número de camadas filtrantes:
- De uma camada
- De dupla camada
- De tripla camada.

S IS TEMAS

D E TRATA MEN TO E D E ABAS TEC IM EN TO D E Á GUA

71

F IL TRAÇ ÃO ( E M

6.5

PR OF UN DI D AD E )

REQUISITOS PARA ESCOLHA DO MATERIAL
FILTRANTE
1 - Durabilidade
5 - Facilidade de obtenção
2 - Inalterabilidade
6 - Baixo custo
3 - Forma
7 - Dureza
4 - Peso específico satisfatório

Os materiais mais utilizados são: areias, antracito, granada.

6.6

EFICIÊNCIA

Uma água bruta com turbidez 200 uT, após a decantação reduz para 5 uT e após a
filtração fica < 1 uT (preferencialmente < 0,2 uT).
- Tamanho efetivo: (corresponde aos 90 % retidos na curva granulométrica)
-

antracito: 1,0 a 1.2 mm

-

areia: 0,4 a 0,5 mm

-

granada: 0,2 a 0,3 mm

- Peso específico: Os pesos específicos deverão ser bem diferentes um do outro, para
conservar as camadas dos materiais filtrantes.
Peso específico granada: 4,8 g/cm3; peso específico areia = 2,65 g/cm3; peso
específico antracito = 1,4 g/cm3.

6.7

TAXAS DE FILTRAÇÃO

• para filtros de uma camada: 120 - 360 m3/m2.dia
• para filtros de dupla camada: 240 - 480 m3/m2.dia
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obs.: Casos especiais mediante determinação em filtro piloto pode-se adotar taxas até
600 m3/m2.d.
Taxa de filtração é em função (da qualidade da água, habilidade de operação,
características do meio filtrante).

Figura

6.3

S IS TEMAS

Esquema típico de filtro descendente para trabalhar as taxas
declinantes.
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LAVAGEM DOS FILTROS
- velocidade ascensional ≥ 0,8 m/min.
- Q = área do filtro x velocidade ascensional
- V = Q x Tempo de lavagem

Fornecimento da água para a lavagem:
- Reservatório elevado
- Bombas
• Altura do Reservatório: depende da perda de carga desde o reservatório de lavagem
até nas bordas das calhas coletoras de água de lavagem.
• Lavagem Auxiliar:

Figura
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-

Lavagem superficial com sistema móvel

-

Lavagem superficial com sistema de bocais fixos

-

Lavagem superficial com ar e água.

Detalhes do sistema fixo de lavagem superficial, (BAYLIS, 1935).
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FILTRAÇÃO DIRETA ASCENDENTE

6.9.1

INTRODUÇÃO
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A filtração direta ascendente foi muito utilizada em vários países com sucesso,
destacando-se entre eles a ex União Soviética, Inglaterra e Holanda, e nos últimos 20
anos vem sendo utilizada principalmente no Brasil. Esse tipo de filtração se
aproxima da filtração ideal, pois a água escoa no sentido dos grãos mais grossos para
os mais finos, permitindo o uso de um único material filtrante (areia).
AZEVEDO NETTO (1979), ao concluir um estudo teórico sobre a Filtração Direta
Ascendente, resume: “A filtração obtida com a utilização dos clarificadores de
contato, os chamados filtros russos, pelos bons resultados que vêm apresentando em
vários países, merece ser experimentada entre nós. A simplicidade de seu
funcionamento e a economia com a sua instalação em face de eficiência de operação
aconselham que seja o novo processo adotado no Brasil”. Evidentemente que o Prof.
Azevedo Netto se referia à aplicabilidade de tal tecnologia dentro de suas limitações
da qualidade da água do manancial e das taxas de filtrações que vinham sendo
propostos. Após esses estudos, inúmeros sistemas de tratamento foram implantados
no Brasil sob os conhecimentos da época.
Nos anos 80 e 90, vários estudos foram desenvolvidos pelo Prof. Luiz Di Bernardo e
colaboradores de forma a tornar esta tecnologia ainda mais promissora através da
técnica de descargas de fundo intermediárias. As descargas de fundo intermediárias
possibilitaram o uso da filtração direta ascendente para águas com turbidez e cor
maior e aumentando significativamente a carreira de filtração e com isto produzindo
mais água. Recentemente, o PROSAB (ano 2000 a 2003) investiu nesta tecnologia
para aplicações em pequenas comunidades de forma a tratar águas de qualidades
diversas, água bruta com alta concentração em turbidez, cor, algas, etc. O filtro
ascendente pode ser construído da mesma forma que o filtro clássico descendente,
em concreto, aço ou fibra-de-vidro, abertos ou sob pressão.
A Filtração Direta Ascendente – FDA apresenta vantagens e desvantagens em relação
aos sistemas de tratamento completo ou convencional, e em relação à filtração direta
descendente. A avaliação destes aspectos, apresentados a seguir, é de fundamental
importância antes de optar pelo emprego desta tecnologia.
Podemos considerar vantagens do FDA em relação ao sistema de tratamento
completo:
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- custo da construção de 50% menos tendo em vista que não há necessidade de
unidades adicionais de floculação e decantação;
- menor custo de operação e manutenção;
- menor produção de lodo.
Como desvantagens em relação ao tratamento em ciclo completo destacam-se:
- exige controle mais rigoroso da dosagem de produtos químicos;
- limitações relativas à qualidade da água bruta, principalmente a biológica (como as
totalidades dos sólidos ficam retidas no filtro, a qualidade da água bruta limita sua
aplicação). A presença de algas e outros organismos microscópicos são amplamente
restritivos ao uso dessa tecnologia;
- a mudança na qualidade da água afetará na carreira de filtração - como 100% dos
sólidos ficam retidos no filtro, a variação na sua distribuição modifica a duração das
carreiras de filtração, para mais ou para menos;
- o tempo de contato na unidade é relativamente curto, necessitando de uma ação
rápida nas dosagens de produtos químicos, quando da mudança da qualidade da
água bruta - como não existem as unidades de floculação nem de decantação, o
tempo de detenção é bem menor;
- possibilidade de contaminação do reservatório de água filtrada após a lavagem do
filtro - nos sistemas onde a mesma calha é usada para coleta da água filtrada e de
lavagem, após recolocar o filtro em operação, é necessário descartar por alguns
minutos a água produzida, pois a mesma irá promover uma certa limpeza das
superfícies que tiveram contato anterior com a água de lavagem;
- necessidade de cobertura do filtro, pois a água filtrada fica exposta ao ar livre;
Em relação à filtração direta descendente, as principais vantagens são:
- sentido do escoamento na direção da diminuição da granulometria do material
filtrante;
- utilização de leito estratificado;
- dispensa a necessidade de unidade adicional de floculação;
- dispensa o uso de polímeros quando estes podiam ser necessários na filtração direta
descendente;
- melhor aproveitamento da carga hidráulica disponível.
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Como desvantagens em relação à filtração direta descendente destacam-se:
- admite menores taxas de filtração - com taxas elevadas existe a possibilidade da
fluidificação parcial e periódica da camada superior do meio filtrante;
- a água de lavagem sai pela mesma tubulação ou canal que a água filtrada - um
descuido de operação poderá fazer com que a água de lavagem seja encaminhada
para o tanque de contato. Mas este problema pode ser evitado construindo calhas
de coletas independentes para a água filtrada e a água de lavagem;
- necessidade de um melhor sistema de drenagem, podendo-se enfrentar problemas
no fundo do filtro, com grandes dificuldades para reparação - a água bruta entra no
filtro pelo fundo falso e, possíveis problemas de obstrução na drenagem do filtro
não são visíveis;
- é preciso cobrir o filtro, pois a água filtrada fica exposta ao ar livre;
- necessidade de dispositivos hidráulicos para introdução de água na interface
pedregulho/areia.

6.9.2

FUNCIONAMENTO DA FILTRAÇÃO DIRETA
ASCENDENTE

O Filtro Ascendente consiste em uma câmara com um fundo falso, onde acima deste
é colocada à camada suporte e em seguida a camada filtrante de um único material
(normalmente areia), conforme esquema da Figura 6.5. A água a filtrar escoa no
sentido ascendente e é coletada em uma calha superior que poderá também servir
para coletar a água de lavagem. Com a fluidificação do material filtrante durante as
lavagens, os grãos mais grossos ficam em baixo e os mais finos em cima; assim,
durante a filtração todo material filtrante participa da filtração, retendo as impurezas
de maiores diâmetros nas subcamadas inferiores e as menores no material granular
mais fino. Na filtração direta 100% dos sólidos removidos são retidos no filtro e,
assim, para proporcionar uma carreira de filtração adequada (≥ 24 horas), a camada
filtrante deverá ser bastante espessa (de 1,6 a 2,0m).
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Esquema de funcionamento de um filtro ascendente com calha única
para coleta das águas filtrada e de lavagem.

O filtro ascendente pode ser construído com duas calhas, uma para coletar a água
filtrada, e outra para coletar a água de lavagem. Deste modo, evita-se que um
descuido de operação faça com que a água de lavagem seja conduzida para o
reservatório de água filtrada (ver esquema na Figura 6.6).

Figura
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6.6

Filtro ascendente com calhas de coleta de água filtrada e coleta de
água de lavagem de forma separada.
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PROJETO DE INSTALAÇÕES DE FILTRAÇÃO DIRETA
ASCENDENTE

Generalidades
O projeto de um sistema de filtração direta ascendente deve considerar basicamente
os seguintes aspectos:
1. Qualidade da água bruta;
2. Tipo de pré-tratamento;
3. Tipo coagulante;
4. Características do meio granular
5. Taxas de filtração e outros aspectos operacionais, tais como: descargas de fundo
intermediárias e sistema de lavagem.
Os aspectos elencados anteriormente estão, evidentemente, relacionados entre si.
Durante muitos anos, parâmetros como cor e turbidez da água bruta, e em algumas
citações a dosagem de coagulante, foram os principais limitadores da utilização da
filtração direta.
Com o avanço das pesquisas percebeu-se a necessidade de incorporar outros
parâmetros, dentre os quais: a concentração de matéria orgânica, a concentração de
algas, e o índice de coliformes. Além disso, deve-se considerar a distribuição de
freqüência na ocorrência de picos de turbidez e cor. A Tabela 6.3 mostra alguns
parâmetros de qualidade para o projeto destas unidades.
A adoção de pré-tratamentos como oxidação, peneiramento, e micropeneiramento,
podem viabilizar a adoção desta tecnologia; por exemplo, em águas com elevada
presença de algas, em função da redução da dosagem de coagulante e/ou dos sólidos
em suspensão. Sabe-se também que na filtração direta deve-se realizar a coagulação
através do mecanismo de adsorção/neutralização de cargas. Alguns coagulantes,
como os sais de alumínio pré-polimerizados podem favorecer o controle do pH de
coagulação pela sua elevada basicidade. MOUCHET & BONNÉLYE (1998) citados
em CHORUS (1999) constataram a existência de uma relação entre a remoção de
cyanobactérias, o consumo de coagulante, a alcalinidade da água bruta e o número
de células presentes no meio. Os pesquisadores observaram também que a avaliação
da clarificação obtida em jarteste precisa ser cosubstanciada pela medida da atividade
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eletroforética através do potencial zeta, afim de garantir uma efetiva remoção das
cyanobactérias.
Os estudos mais recentes mostram também que a realização de descargas de fundo
intermediárias com introdução de água na interface pedregulho/areia, além da
adoção de camada suporte e leito filtrante com granulometrias adequadas, permitem
aplicação de taxas de filtração mais elevadas, com ganhos significativos em termos de
duração de carreira e produtividade efetiva de água, podendo ainda absorver picos de
cor e turbidez da água bruta.
Tem sido defendida também a idéia de que a água para ser submetida à filtração
direta ascendente, deva ter características semelhantes a de água proveniente de
decantadores, tal como ocorre em sistemas de tratamento completo. É um critério
relativamente conservador, porém de cunho bastante prático para orientar a
elaboração de projetos.
Meio filtrante e Camada Suporte
A FDA, pela própria conceituação, é um processo onde a retenção das impurezas
ocorre exclusivamente no meio granular. Este aspecto traduz o caráter volumétrico
desta tecnologia, na qual a configuração do meio filtrante é determinante para a
eficiência qualitativa e quantitativa do tratamento. Na FDA, a retenção de
impurezas ocorre primeiramente nas camadas inferiores, onde a granulometria e os
espaços intergranulares são maiores, e com o passar do tempo evolui para as camadas
superiores com grãos de menores diâmetros. A camada suporte é a região do filtro
onde se inicia, portanto, a retenção das impurezas. Estudos recentes têm mostrado a
sua relevante importância no prolongamento da duração das carreiras quando são
realizadas DFI’s. Tem-se constatado que a perda de carga nesta região atinge valores
da ordem de 30 a 70% da perda de carga total no filtro. A camada suporte
desempenha, portanto, um papel semelhante a de um pré-filtro. Uma escolha
granulométrica adequada para esta camada poderá proporcionar ganhos
significativos em termos de duração das carreiras, podendo chegar a 100%, pois com
a realização de DFI’s, e conseqüente limpeza desta região, há recuperação da carga
hidráulica para prolongar a duração da carreira de filtração.
Nos filtros que possuem sistema para introdução de água na interface pedregulho/
areia durante as DFI’s, deve-se levar em conta a granulometria da camada suporte e
o diâmetro dos orifícios da tubulação inserida nesta região, pois do contrário, poderá
haver penetração de grãos de pedregulho e/ou areia nestes orifícios. Igualmente
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importante, o leito filtrante também desempenha sua função na retenção de
impurezas. A condição ideal para escolha das granulometrias seria a realização de
ensaios em sistema piloto. A Tabela 6.1 mostra valores recomendados por alguns
autores tanto para camada suporte como para o leito filtrante. Aproximadamente.

ARBOLEDA V. J a
AREIA:

AUTORES
AZEVEDO
DI
NETTO E
BERNARDO
c
RICHTER b

VIANNAd

Espessura da camada
filtrante (m)
Tamanho dos grãos (mm)
Tamanho efetivo (mm)
Coef. de desuniformidade

1,55 a 1,95

2,0 a 2,50

1,6 a 2,0

≥ 2,00

1,0 a 2,0
0,7 a 1,0
1,7 a 2,5

0,7 a 2,0
0,7 a 0,8
< 2,0

0,59 a 2,0
0,75 a 0,85
<1,7

0,5 a 2,38
0,7 a 0,8

CAMADA SUPORTE:

Espessura da camada (m)

0,45 a 0,60

0,40 a 0,60

0,6 a 0,80

≥ 0,40

Tamanho dos grãos * (mm)

equivalente ao
desc.

4 – 30

2,4 a 38

1,68 a 50,8

≤ 2,0

* Variável com o tipo de fundo e com existência ou não de introdução de água na interface para descargas
de fundo intermediárias.
Fontes:
a Arboleda, V.J (2000),
b Richter, C.A & Azevedo Netto, J.M (1998),
c Di Bernardo, L (1993),
d Vianna. M.R (1997).
Tabela

6.1

Características do material filtrante (areia) e da camada suporte
(pedregulho).

A camada suporte deverá ser subdividida em subcamadas de forma a diminuir o
diâmetro dos grãos de baixo para cima, e a decisão da espessura da camada suporte
dependerá do tipo de fundo adotado. Na Tabela 6.2 são apresentadas as subdivisões
para três espessuras das camadas suporte. A Tabela 6.4 mostra as características
granulométricas de um filtro de fluxo ascendente, utilizado para fins de pesquisa no
tratamento de águas com elevada concentração de algas. O filtro mostrou-se eficiente
tanto em termos de duração das carreiras, como em termos de qualidade da água
produzida. Maiores informações sobre os valores obtidos são mostradas no item 5.3.1
deste livro.
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Tamanho dos grãos das
subcamadas (mm)

ESPESSURA DA SUBCAMADA (cm)

4,8 – 2,4
9,6 – 4,8
16 – 9,6
25,4 – 16
31,4 – 25,4

15,0
15,0
10,0
10,0
10,0

18,5
18,5
11,0
11,0
11,0

20,5
20,5
13,0
13,0
13,0

TOTAL

60,0

70,0

80,0

A escolha deverá ser feita de acordo como fundo do filtro adotado.
Tabela 6.2

Figura
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6.7

Subdivisões para três espessuras de camada suporte.

Corte esquemático de um filtro de escoamento ascendente com
tubulação para introdução de água na interface durante as descargas
de fundo intermediárias.
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TAXAS DE FILTRAÇÃO E QUALIDADE DA ÁGUA BRUTA
(VALORES, LIMITAÇÕES)

A norma brasileira NB 12216 (ABNT, 1992) estabelece que a taxa de filtração a ser
adotada deve ser determinada mediante a operação de um filtro piloto. Não sendo
possível realizar tal experimento, a taxa deverá ser de no máximo 120 m3/m2.d na
FDA. Di Bernardo, o pesquisador que mais desenvolveu pesquisas com descargas de
fundo intermediárias com introdução de água na interface, sugere taxas entre 160 e
280 m3/m2d quando se aplica tal tecnologia.
Apesar dos avanços obtidos na tecnologia da filtração direta, ela ainda é, de forma
geral, aplicável para águas que tenham poucas variações de qualidade, e não se deve
observar apenas os índices de cor e turbidez da água bruta, mas também, parâmetros
como a concentração de algas e suas espécies, matéria orgânica, coliformes totais e
dependendo do caso, a concentração de ferro e manganês. A qualidade da água bruta
tem influência direta sobre a decisão da taxa de filtração a aplicar, para águas
próximas dos valores limites sugeridos deve-se aplicar taxas menores. A Tabela 6.3
apresenta valores sugeridos por alguns autores da América Latina, para uma maior
probabilidade de êxito no tratamento, porém todos admitem que se pode tratar águas
com qualidades inferiores, mas sugere-se um estudo em unidade piloto.
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Tecnologias de Tratamento
Filtração Direta Ascendente

CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA BRUTA / TAXAS
Turbidez (uT)

90%

≤ 10

95%

≤ 25

100%

Cor verdadeira (uH)

90%

≤ 20

95%

≤ 25

100%
95%

Sólidos em Suspensão (mg/L)

100%

Coliformes totais (NMP/100 mL)
(NMP/100 ml)
Densidade de Algas (UPA/mL)
Taxas de Filtração (m /m . d)
Nº. de DFIs durante a carreira de filtração dos filtros ascendentes
Taxa de aplicação de água interface durante as DFIs (m /m .d)
E. coli

3

2

3

2

≤ 100

≤ 50
≤ 25
≤ 100
a

1000
500

a

500
160 - 240

≥2b
≥ 600

Nota:
a Limites mais elevados podem ser adotados com o emprego de pré-desinfecção.
a Observar critérios nos Capítulos 5, 6 e 7.
b Legenda: DFI – Descarga de fundo intermediária.
Tabela 6.3

Parâmetros de qualidade da água bruta e taxas sugeridas para a
tecnologia FDA.

Com o desenvolvimento das pesquisas do PROSAB, houve um avanço na utilização
desta tecnologia para águas contendo grandes concentrações de algas. Os avanços
seguiram em duas direções: Fazendo-se uso de novos coagulantes e de oxidantes,
como o ozônio, o cloro, etc., e modificações na granulometria do material filtrante e
camada suporte, com aplicação de oxidantes.
A Tabela 6.4 mostra alguns resultados de carreiras de filtração em filtro de
escoamento ascendente, em função da qualidade da água bruta. Nestes ensaios foi
utilizado hidroxicloreto de alumínio (PAC) como coagulante com dosagens de 22
mg/L e 14 mg/L para os ensaios sem e com pré-oxidação, respectivamente. A água
filtrada, em ambos os casos, apresentou após a primeira hora de operação do filtro e
ao longo da carreira, turbidez inferior a 0,5 uT e cor aparente ≤ 6 uH. O pH de
coagulação variou entre 5,95 e 6,2. O filtro utilizado tinha as características
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granulométricas indicadas na Tabela 6.1. As carreiras foram encerradas quando a
perda de carga no meio granular atingiu 2,0 m.

MÉTODO DE OPERAÇÃO

QUALIDADE DA ÁGUA BRUTA
Turbidez
média
(uT)

Cor
apar.
(uH)

3,63

57

4,13

57

3,78

51

4,29

59

Pré-oxidação (mg/L)x
duração da carreira (h)

Taxa de
Filtração
(m3/m2.d) Sem ozônio
Indivíduos /
mL

Contagem de Fitoplânctons
Totais
Código da
(ind./mL) espécie *

Com
ozônio

11880

1
2
3
4

1000
8653
761
1466

200

9h

-

4622

1
2
3
4

1134
367
134
2987

200

-

1 mg/L
x
15h

3199

1
2
3
4

1804
273
334
788

200

10h

-

2655

1
2
3
4

1834
204
300
317

200

-

1 mg/L
x
12h

* Código de espécies de fitoplâncton:
1-Cyilindrospermopsis raciborskii,
2-Pseudoanabaena sp;
3 – Monoraphidium irregulare;
4 – outra.
OBS: Os ensaios relacionados acima forma feitos em seqüência: sem e com pré-oxidação.
Tabela 6.4

6.9.5

Características da Água bruta e Método de operação de sistemas de
filtração direta ascendente (estudos feitos por Sens, M.L (2001 e 2002).
CONCEPÇÃO DE SISTEMAS (TAXA CONSTANTE, TAXA
DECLINANTE, CARGA HIDRÁULICA CONSTANTE OU
VARIÁVEL)

Apesar das diferenças em vários aspectos entre os filtros de escoamento descendente e
os de escoamento ascendente, este último pode trabalhar tanto com taxa constante
como com taxa variável. O primeiro caso está representado esquematicamente pela
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Figura 6.8. A perda de carga desenvolvida em cada filtro pode ser avaliada pela
variação de nível dentro de câmaras de carga individualizadas.
Esta variação ocorre desde de um nível mínimo até um máximo estabelecido em
função de condições físicas e operacionais das instalações. As entradas de água devem
estar posicionadas na mesma cota em cada filtro e ocorrer em descarga livre até que o
nível máximo estabelecido seja atingido. O controle do nível de entrada pode ser feito
através de vertedores, para garantir que cada filtro receba a mesma vazão.

Figura

6.8

Esquema de um sistema de filtros de escoamento ascendente para
trabalhar com taxa constante.

Os filtros de escoamento ascendente podem trabalhar com taxa declinante assim
como os filtros de escoamento descendente. A Figura 6.9 ilustra esquematicamente
uma instalação deste tipo. Nesta concepção uma câmara de carga é conectada a um
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tubo ou canal condutor, com diâmetro suficiente para proporcionar pequena perda
de carga na condução da água às unidades filtrantes. Os filtros assim alimentados
trabalharão segundo o princípio dos vasos comunicantes.
A perda de carga total, que orientará o momento das lavagens, pode ser avaliada
através da variação entre os níveis mínimo e máximo estabelecidos no interior da
câmara de carga.
A perda de carga no meio granular de uma determinada unidade poderá ser
determinada através de um piezômetro instalado imediatamente acima do fundo
falso conforme ilustrado na Figura 6.9.

Figura

6.9

S IS TEMAS

Esquema de um sistema de filtros de escoamento ascendente para
trabalhar com taxa declinante.

D E TRATA MEN TO E D E ABAS TEC IM EN TO D E Á GUA

87

F IL TRAÇ ÃO ( E M

6.9.6

PR OF UN DI D AD E )

CONTROLE OPERACIONAL (CRITÉRIOS DE LAVAGEM,
DESCARGA DE FUNDO INTERMEDIÁRIA, DOSAGEM E
TIPO DE COAGULANTE, USO DE POLÍMEROS)

O controle operacional de um sistema de filtração direta ascendente reflete-se em
dois aspectos fundamentais que dizem respeito à qualidade da água produzida e à
produtividade dos filtros. Estes dois aspectos estão relacionados entre si e dependem
quase sempre de fatores comuns. Uma vez que a qualidade da água bruta seja
adequada ao emprego desta tecnologia, quer seja pela sua própria natureza ou por
um pré-tratamento aplicado, destacam-se os seguintes fatores:
a) controle de vazão ou da taxa de filtração;
b) tipo de coagulante e outros produtos químicos utilizados (polímeros, álcalis ou
ácidos);
c) processos de mistura rápida e coagulação;
d) critérios de lavagem;
e) controle da perda de carga;
f) características do leito filtrante;
g) descargas de fundo intermediárias.
A. Controle de vazão ou da taxa de filtração
É importante que seja medido a vazão de água bruta, pois desta forma ter-se-á maior
controle sobre as taxas das unidades individuais de filtração, e sobre a aplicação de
produtos químicos. A manutenção da taxa de filtração constante é feita através do
controle da vazão afluente, mantendo-se uma divisão uniforme do escoamento total
para todos os filtros em operação, conforme sugere a Figura 6.8. Este controle pode
ser feito por caixas distribuidoras de vazão providas de vertedores, ou de um conjunto
de tubulações (saídas) derivadas do fundo ou das paredes laterais da caixa, por canais
de distribuição também providos de vertedores, ou ainda por válvulas associadas a
medidores de vazão.
Os filtros que trabalham com taxa constante, podem sofrer variações bruscas nesta
taxa quando uma unidade é retirada de operação para lavagem. Esta manobra,
muitas vezes por deficiências operacionais, pode comprometer a qualidade da água
produzida pelos filtros parcialmente sujos que ainda continuam em operação. Este
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efeito é mais atenuado quanto maior for o número de unidades operando em
paralelo. LEME (1979) sugere que estas manobras devam ocorrer lentamente, num
tempo de cerca de 10 min, para que não haja redução da qualidade da água filtrada.
Os filtros que operam com taxa declinante variável (ver Figura 6.9) são menos
suscetíveis a variações bruscas de vazões quando uma unidade é retirada de operação
para lavagem. Isto se deve ao fato de a vazão ser distribuída constantemente entre as
unidades em operação. Sendo assim, o filtro mais sujo vai reduzindo sua produção
gradativamente, enquanto a vazão que ele deixa de filtrar é distribuída entre as
demais unidades em função do grau de sujeira de cada uma. Quando a unidade é
retirada de operação, a vazão a ser distribuída para os demais da bateria já foi
diminuída e não causará tanto impacto nas unidades restantes, fato que não deve
significar a dispensa de cuidados operacionais durante esta manobra.
B. Tipo de coagulante e outros produtos químicos utilizados
De acordo com AMIRTHARAJAH (1982) existem basicamente dois mecanismos de
coagulação: Coagulação por adsorção e coagulação por varredura. O primeiro tipo
divide-se ainda em duas classes:
1) Coagulação por neutralização, que consiste na redução do potencial respectivo
das cargas;
2) Coagulação por ponte química que se realiza simultaneamente ou depois da
neutralização.
A coagulação tem sido feita freqüentemente com a utilização de sais de alumínio e
ferro. Na coagulação por varredura, utilizam-se dosagens destes produtos, em
associação com valores de pH e condições de mistura rápida, que propiciem
formação de hidróxido dos metais citados. A coagulação por varredura não é
desejável na filtração direta ascendente pelos seguintes aspectos:
1) produção de grande volume de lodo e conseqüente obstrução rápida dos poros
do meio filtrante;
2) os flocos formados são mais sensíveis ao cisalhamento, podendo ocorrer o
transpasse dos mesmos;
3) possibilidade de grande retenção de flocos na camada de pedregulho;
4) redução na duração das carreiras de filtração em conseqüência dos aspectos
citados nos itens 1 a 3. O encerramento da carreira aconteceria por deterioração
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da qualidade da água produzida pelo filtro ou pelo valor da perda de carga.
Para evitar os problemas relacionados, o mecanismo de coagulação mais
recomendado seria por adsorção-neutralização de cargas.
Em alguns casos tem sido utilizados o sulfato de alumínio com a ajuda de polímeros
catiônicos ou não iônicos para dar maior consistência ao floco e evitar sua ruptura. O
uso de polímeros pode reduzir o volume de flocos, reduzir o residual de alumínio na
água filtrada, e minimizar os problemas de ajuste de pH e alcalinidade. Entretanto
em águas com baixa turbidez, podem reestabilizar os colóides por falta de contato
entre partículas, ao permitir o dobramento das cadeias poliméricas sobre a superfície
dos mesmos. Ademais, o uso de polímeros em dosagens excessivas pode provocar
uma rápida colmatação do meio filtrante, nestes casos, é recomendável a realização
de ensaios em sistema piloto. A aplicação do polímero pode ocorrer em vários
momentos a partir da mistura rápida. O melhor ponto para a sua aplicação deve ser
determinado para cada caso através de ensaios de bancada ou em sistema piloto.
Segundo ARBOLEDA V. (2000), o uso de polieletrólitos apenas (sem adição de
coagulantes metálicos), pode aumentar em alguns casos a duração das carreiras de
filtração, porém pode provocar aglutinamento do leito filtrante com deterioração do
mesmo. Quando se usa polímero é necessário prever um sistema de lavagem auxiliar
do meio filtrante por ar ou água.
O pH de coagulação, quando se utiliza o mecanismo de desestabilização de
partículas por adsorção-neutralização de cargas, é geralmente menor do que quando
se utiliza a varredura, situando-se na faixa de 5,5 a 6,1. Estes valores correspondem a
região de menor solubilidade do alumínio. Este aspecto é importante por que na
filtração direta não há unidade posterior ao filtro para retenção de sólidos. Sendo
assim, o alumínio não incorporado por adsorção às partículas a serem removidas
poderá ser convertido em hidróxido e retido no filtro, permitindo o controle do
alumínio residual.
Águas que apresentam cor verdadeira elevada devem ser cuidadosamente analisadas
antes de serem cotadas para tratamento através da filtração direta. O pH de
coagulação ideal para remoção da cor é normalmente baixo, podendo variar de 4,5 a
5,8. Segundo EDWARDS (1985), as moléculas responsáveis pela cor tornam-se mais
estáveis com o aumento do pH, devido à dissociação de grupos funcionais,
aumentando a magnitude das cargas negativas. WIECHETECK (2003) estudando a
remoção de substâncias húmicas através da dupla filtração, constatou que o pH de
coagulação mais apropriado situava-se na faixa de 4,8 a 5,1. Nestes casos,
dependendo do pH e alcalinidade da água bruta, e da dosagem de coagulante, pode
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ser necessário a utilização de um ácido (sulfúrico ou clorídrico) ou álcali (cal ou
outro), para ajuste do pH de coagulação.
A coagulação com sulfato de alumínio, através do mecanismo de adsorção/
neutralização de cargas, ocorre freqüentemente em faixas muito estreitas de pH,
aspecto que exige um controle eficiente do processo para manutenção da qualidade
da água filtrada. A automação desta fase do tratamento é altamente recomendável se
o pH da água bruta sofre oscilações significativas ao longo da jornada de trabalho da
ETA.
A utilização de coagulantes pré-polimerizados é uma alternativa interessante para a
questão do controle do pH de coagulação. O hidroxicloreto de alumínio tem quase
total independência da aplicação de produtos alcalinizantes como: cal hidratada,
barrilha, soda cáustica, aluminato de sódio e outros. A basicidade do produto é
extremamente importante, sobretudo em águas com baixa alcalinidade natural, pois
sua aplicação implica num decaimento de pH da água filtrada bem menos
acentuado, do que tradicionalmente ocorre para outros sais de alumínio ou de ferro
não pré-polimerizados, em igualdade de dosagem em íons Al3+ ou Fe3+.
A razão da pouca variação do pH produzida pelo uso do PAC decorre da existência
de uma expressiva concentração de íons hidroxilas (grupos OH-) em sua estrutura
molecular, que a partir de ligações de coordenação com átomos de alumínio, formam
os compostos polinucleares. Como conseqüência, em alguns casos, pode-se obter
considerável economia em termos de alcalinizante, além do aumento na duração das
carreiras de filtração. A utilização deste produto permite oscilações mais amplas em
torno do pH de coagulação determinado em jarteste, sem prejuízo da qualidade da
água filtrada.
Em estudos recentes SENS et al. (2002), utilizou PAC com 10,5% de Al2O3 e 68% de
basicidade. Comparado com a utilização do sulfato de alumínio comercial com
14,5% de Al2O3, observaram os seguintes aspectos:
• Possibilidade de aplicação de menores dosagens de PAC do que de sulfato de alumínio
(24 mg/L e 29 mg/L respectivamente) para o tratamento da mesma água. A água
citada apresentava alcalinidade total natural da ordem de 9 mg/L CaCO3;
• Melhor qualidade da água filtrada produzida com o uso do PAC (menores valores de
cor aparente, turbidez, fitoplânctons totais, e alumínio residual);
• Maior estabilidade na qualidade da água filtrada produzida com o uso do PAC, diante
de alterações no pH de coagulação ao longo das carreiras de filtração. A coagulação
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definida em jarteste para ocorrer em pH = 6 ± 0,05, não refletiu perturbações
apreciáveis quando o pH oscilou em torno de 6 ± 0,25;
• Com o uso do sulfato de alumínio foi necessário adicionar um álcali (cal hidratada)
para ajustar o pH de coagulação. Com o uso do PAC adicionou-se ácido (sulfúrico)
para ajustar o pH de coagulação.
Em geral, os coagulantes férricos são efetivos numa extensa faixa de pH. O sulfato
férrico é, particularmente, efetivo quando usado para remover cor em pH baixo; a
pH alto, pode ser usado para remoção de ferro e manganês, ou no abrandamento por
precipitação. O uso do cloreto férrico é menor que o de outros coagulantes em
tratamento de água, mas pode fornecer bons resultados em alguns casos,
especialmente em águas coloridas.
C. Processos de mistura rápida e coagulação
Foi mencionado anteriormente que o mecanismo de desestabilização de partículas
desejado quando se trabalha com filtração direta é a adsorção/neutralização de
cargas. Neste processo as partículas presentes na água bruta adsorvem em suas
superfícies produtos da hidrólise do alumínio ou de outros sais, capaz de neutralizálas. A desestabilização por adsorção exige que a mistura rápida seja feita com muita
energia (gradiente de velocidade elevado) e durante tempo muito pequeno. Isto
ocorre porquê os produtos de hidrólise do alumínio que podem ser adsorvidos pelas
partículas ficam disponíveis na água durante alguns segundos, dependendo
evidentemente do pH em que está ocorrendo o processo. Após esse tempo formam
hidróxidos, os quais não interessam para a adsorção, mas são importantes porquê
poderão ser removidos no meio filtrante. As condições otimizadas de mistura rápida,
tempo e gradiente de velocidade, devem ser determinadas para cada caso em
particular. As unidades de mistura mecanizadas são mais adequadas ao controle
desta etapa do tratamento do que os misturadores hidráulicos, além de permitirem
mais facilmente sua automação. Estudos em sistema piloto tem fornecido bons
resultados com os seguintes valores: G = 1000 a 1500 s-1, e T = 5 a 30 s.
D. Critérios de lavagem
A determinação do final de uma carreira de filtração é feita normalmente pela
constatação de uma das duas situações seguintes:
1) quando a perda de carga no filtro atinge um valor limite estabelecido em
função de características construtivas e/ou operacionais do sistema;
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2) quando se constata a deterioração crescente da água filtrada (transpasse),
podendo comprometer a sua qualidade sanitária. É possível que em alguns
casos as duas situações aconteçam simultaneamente.
O controle da lavagem pelo critério nº 1 pode ser feito pela avaliação da perda de
carga através de piezômetros instalados nas unidades filtrantes conforme Figuras 6.8
e 6.9. Quando os filtros trabalham com taxa constante (Figura 6.8), a diferença de
perda de carga entre as unidades permite identificar claramente aquela a ser lavada.
Porém, quando os filtros trabalham com taxa declinante (Figura 6.9), num
determinado instante, a perda de carga no meio filtrante é igual entre as unidades em
funcionamento, em função da constante redistribuição de vazão entre as mesmas.
Por conta desta característica, a lavagem dos filtros em muitos sistemas tem sido feita
em forma de rodízio entre as unidades operantes, ou seja, lava-se as unidades numa
seqüência lógica, de forma que cada uma delas tenha trabalhado aproximadamente o
mesmo número de horas.
A necessidade de lavagem pelo critério nº 2 pode ser facilmente detectada nos filtros
de escoamento ascendente, independentemente de operar com taxa constante ou
declinante, pois em ambos casos a água filtrada verte livremente nas calhas coletoras
de cada unidade. Este aspecto é importante e contribui bastante para que o controle
de qualidade da água filtrada seja feito de forma individualizada, e não pela
avaliação da qualidade média da água produzida por todos os filtros.
E. Controle da perda de carga
A perda de carga de um filtro num dado momento reflete o estado de colmatação do
meio granular. Sua determinação pode ser feita de forma eficiente através de
piezômetros conforme discutido no item anterior. O acompanhamento de sua
evolução ao longo de uma carreira é importante para o controle do momento da
lavagem, e pode ser um indicador de deficiências no processo de coagulação. Ao
iniciar uma carreira após a lavagem, mantida a mesma taxa, o filtro deverá apresentar
pequena oscilação em torno do valor inicial de perda de carga:
1) valor superior pode ser sinônimo de filtro mal lavado ou taxa superior à
prevista;
2) valor inferior pode significar taxa inferior à prevista ou, até mesmo, perda de
material filtrante. A diminuição na taxa de crescimento da perda de carga
durante a carreira de um filtro expressa normalmente em centímetros/hora
(cm/h), associada a valores mais elevados de turbidez da água produzida,
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poderá se refletir num aumento na duração da carreira, mas também pode
significar deficiência no processo de coagulação. Nestes casos é conveniente
verificar dosagens de produtos químicos, pH de coagulação, e até mesmo a
vazão conduzida àquela unidade filtrante.
F. Características do leito filtrante
As características do meio filtrante influenciam tanto na produtividade como na
qualidade da água filtrada. A duração das carreiras pode ser relacionada com a
porosidade do meio granular, a altura do meio filtrante, a taxa de filtração e o volume
de sólidos que chega ao filtro. A relação entre as variáveis citadas pode ser expressa
através da Equação 1, deste capítulo, apresentada por Arboleda (2000) e reescrita
como segue.
(1)

D = duração da carreira (h),
ϕ = fator que depende das características do sistema e de condições operacionais
(admensional),
P = porosidade do meio filtrante (decimal),
L = altura do meio filtrante (m),
T = taxa de filtração (m3/m2. d),
vf = volume de sólidos que chega ao filtro (m3/m3 de água).
Do ponto de vista operacional é possível intervir na taxa de filtração, nas
características do meio filtrante, e no volume de sólidos encaminhados ao filtro para
alterar a qualidade e/ou a produtividade. O volume de sólidos vf depende do
coagulante e de outros produtos utilizados, além das condições de coagulação; o seu
valor pode ser determinado em laboratório utilizando-se equipamento de jarteste,
filtros de papel ou filtros de areia. A altura do leito (L) segundo Arboleda (2000) tem
sido relacionada com o tamanho efetivo dos grãos (te) através da Equação 2 por
conta da seguinte observação prática: para garantir os mesmos níveis de remoção de
sólidos sob determinadas condições de coagulação e taxa de filtração, quanto maior o
tamanho efetivo dos grãos, maior deve ser a altura do meio filtrante. É importante
ressaltar que a melhor maneira para escolher o material granular de um filtro, é
através da realização de estudos em sistema piloto.
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(2)
Ld = relação de dimensões;
n = expoente (1 a 2);
te = tamanho efetivo dos grãos (mm).
G. Descargas de fundo intermediárias
Na filtração direta ascendente é possível a obtenção de carreiras mais longas de
filtração, com aumento na duração de até 150%, através da realização de Descargas
de Fundo Intermediárias – DFI. Esta técnica consiste em interromper por um
pequeno intervalo de tempo (cerca de um minuto) a carreira do filtro, e realizar uma
descarga de fundo. A operação é feita através da manobra de um conjunto de válvulas
e pode ocorrer de diferentes maneiras. Com este procedimento faz-se uma limpeza
parcial do filtro, removendo o material retido basicamente na camada suporte e nos
primeiros centímetros da camada de areia. Alguns estudos indicam que o material
retido nesta região é responsável por aproximadamente 30% da perda de carga total
do filtro no momento da descarga. A introdução de água na interface entre a camada
suporte e a camada de areia (Figuras 6.10 e 6.11), impede que durante a realização
das descargas citadas, ocorra à entrada de ar para o interior do filtro. Ao ser expulso
com a recolocação do filtro em operação, o ar provocaria perturbações no leito
filtrante deteriorando a qualidade da água produzida, aspecto observado em vários
estudos pela a ocorrência de picos de turbidez após a realização das descargas de
fundo intermediárias.
Com o objetivo de melhorar o funcionamento de sistemas de filtração direta
ascendente, Di Bernardo et al. (1987), estudou diferentes formas de realização das
descargas de fundo intermediárias. Foi avaliada a utilização da água filtrada existente
acima da camada de areia, para introdução na interface pedregulho/areia (Figura
6.10), e também a utilização de água proveniente de fonte externa (Figura 6.11). Os
ensaios foram feitos em sistema piloto composto por três filtros de pedregulho e
areia. As taxas de filtração variaram de 160 a 280 m3/m2.d. O número de descargas
variou de 2 a 8, com durações de 5 a 25 segundos, e taxa de 800 a 1200 m3/m2.d.
Foram estudadas quatro formas de realização das descargas de fundo intermediárias
conforme descrito a seguir:
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A) Descarga sem introdução na interface pedregulho/areia, permitindo o
abaixamento do nível de água até 15cm acima do topo da camada de areia.
Considerando a Figura 6.11 este procedimento seria feito da seguinte forma:
I) regulagem prévia da abertura da válvula V1, em função da taxa de descarga
desejada;
II) fechadas às válvulas B e D;
III) fechamento da válvula A (água coagulada desviada para outro filtro ou bypass);
IV) abertura da válvula C, permitindo o abaixamento do nível de água até 15
cm acima do topo da camada de areia;
V) fechamento da válvula C, e concomitantemente, abertura da válvula A
(retorno da água coagulada).
B) Descarga com introdução de água na interface pedregulho/areia, utilizando a
água filtrada acumulada acima do leito de areia. Em atenção à Figura 6.10
tem-se o seguinte procedimento:
I) regulagem prévia da abertura das válvulas V1 e V2 em função da taxa
desejada;
II) fechadas as válvulas B e E;
III) fechamento da válvula A (água coagulada desviada para outro filtro ou bypass);
IV) abertura, concomitantemente, das válvulas D e C, permitindo o
abaixamento do nível de água até 15 cm acima do topo da camada de areia;
V) fechamento, concomitantemente, das válvulas C e D;
VI) abertura da válvula A (retorno da água coagulada).
C) Descarga sem introdução de água na interface. Manutenção do nível de água
no filtro constante, através da alimentação do mesmo pelo topo, com água
proveniente de fonte externa. Em atenção à Figura 6.10 teríamos o seguinte
procedimento:
I) regulagem prévia da abertura da válvula V1 em função da taxa desejada;
II) fechadas às válvulas B e D;
III) fechamento da válvula A (água coagulada desviada para outro filtro ou bypass);
IV) abertura, concomitantemente, das válvulas E e C. Durante o tempo de
descarga programado, o nível de água no interior do filtro (NA max)
permanecerá praticamente constante;
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V) fechamento, concomitantemente, das válvulas C e E;
VI) abertura da válvula A (retorno da água coagulada).
D) Descarga de fundo com introdução de água na interface. Manutenção do nível
de água no filtro constante, através da alimentação do mesmo com água
proveniente de fonte externa. Em atenção à Figura 6.11 teríamos o seguinte
procedimento:
I) regulagem prévia da abertura das válvulas V1 e V2, em função da taxa
desejada;
II) fechada à válvula B;
III) fechamento da válvula A (água coagulada desviada para outro filtro ou bypass);
IV) abertura, concomitantemente, das válvulas C e D. Durante o tempo de
descarga programado, o nível de água no interior do filtro (NA max)
permanecerá praticamente constante;
V) fechamento, concomitantemente, das válvulas C e D;
VI) abertura da válvula A (retorno da água coagulada).
Os resultados desta investigação mostraram que, independentemente do método de
realização das descargas intermediárias, houve boa atenuação dos picos de turbidez e
coliformes totais, por ocasião da recolocação dos filtros em operação. O método D,
utilizando água de fonte externa para introdução na interface, e com manutenção do
nível de água no filtro praticamente constante, resultou o mais eficiente, com picos
de turbidez praticamente desprezível, e NMP de coliformes totais também pequeno
após a recolocação do filtro em operação com água coagulada.
A avaliação de alternativas para realização das descargas de fundo intermediárias
também foi desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal de Santa
Catarina. Os trabalhos foram conduzidos em escala piloto utilizando um filtro de
areia e pedregulho com as características granulométricas indicadas na Tabela 6.1. O
filtro utilizado nos estudos está esquematizado pela Figura 6.10. Foram testadas as
formas B e D de realização das descargas intermediárias, conforme descrito
anteriormente, mas com as seguintes ressalvas:
No método B, utilizando a água filtrada armazenada sobre o topo da camada de areia
(ver Figura 6.10), as alturas foram H5 = 45 cm, H8 = 70 cm, e H9 = 15 cm. Em
ambos os métodos empregados, o tempo de duração das descargas foi da ordem de
um minuto. No método D a introdução de água na interface foi através de bomba. As
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taxas de descarga variaram de 650 a 850 m3/m2.d. O filtro operou com taxa de 200
m3/m2.d. Foram realizadas até 3 descargas por carreira.
O coagulante utilizado foi o sulfato de alumínio com dosagens de 8 a 12 mg/L, e o
pH de coagulação variou de 5,7 a 6,3. A turbidez das águas filtradas, exclusas os
momentos da realização de descargas, oscilando entre 0,24 e 0,69 uT.
Independentemente do método utilizado na realização das descargas intermediárias,
observou-se o prolongamento na duração das carreiras em 25%. Os picos de turbidez
não ultrapassaram 1,3 uT, e após cerca de 20 min da realização das descargas, a
turbidez da água filtrada era equivalente a produzida antes da realização das
mesmas.

Figura

98

6.10

Esquema geral de um filtro ascendente que utiliza a água filtrada
armazenada sobre a camada da areia, para introdução na interface
pedregulho/areia durante as descargas de fundo intermediárias.
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Esquema geral de um filtro ascendente que utiliza água filtrada de
fonte externa para introdução na interface pedregulho/areia durante
as descargas de fundo intermediárias.

Em atenção à Figura 6.10 alguns aspectos merecem ser observados, relativos a
utilização da água filtrada acumulada sobre o topo da camada de areia durante a
realização das descargas intermediárias:
a) Nos experimentos utilizados a determinação das vazões foi feita através de
medidores eletrônicos. Com estas medidas, aferidas volumétricamente, foram
reguladas as válvulas V1 e V2;
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b) As vazões Q1 (vazão que percola através do meio filtrante), Q2 (vazão que é
desviada e injetada na interface) e QD (vazão de descarga = Q1 + Q2) foram
determinadas. A relação Q2 / QD oscilou entre 55 e 65%;
c) A altura H8 = 70 cm foi definida com a intenção de evitar que durante o
processo de lavagem do filtro, a areia expandida penetrasse na tubulação que
conduz a água para introdução na interface. O sistema foi concebido com a
possibilidade de injetar água filtrada através da tubulação citada, mediante
manobra da válvula E, imediatamente após a conclusão do processo de
lavagem.

6.9.7

SISTEMA DE LAVAGEM

De acordo com Arboleda (2000) à maioria dos problemas dos filtros se originam por
deficiências na lavagem como:
a) pouca eficiência no desprendimento das partículas de sujeira aderidas aos grãos
e daquelas alojadas nos espaços intergranulares do meio filtrante;
b) dificuldade de transportá-las desde o leito filtrante até as calhas coletoras de
água de lavagem.
O leito dos filtros de escoamento ascendente é composto normalmente apenas de
areia, e a lavagem é feita com água e sem sistema auxiliar de agitação. Uma lavagem
eficiente pode ser conseguida quando a expansão do leito atinge cerca de 40%. Nestes
casos, dependendo da granulometria, a lavagem pode ser feita com velocidades
ascensionais entre 1,0 e 1,2 m/min, correspondendo a taxas de 1440 a 1730 m3/m2.d
respectivamente.
O tempo de lavagem varia de 7 a 10 min. O consumo de água de lavagem varia de 3 a
5%, podendo atingir 10% em alguns casos. Libânio (1992), analisando sistemas de
tratamento de água por filtração direta ascendente em Minas Gerais e Espírito Santo
observou que o consumo e água de lavagem variaram de 1,9 a 7,9%. Os sistemas de
lavagem mais utilizados são através de bombeamento e através de reservatórios
situados em cota mais elevada que o filtro.
Um dos aspectos que merece atenção na lavagem dos filtros ascendentes é a
possibilidade de contaminação do reservatório de água filtrada com água de lavagem.
Isto pode ocorrer mais facilmente em sistemas onde tanto a coleta de água filtrada
como da água de lavagem sejam feitas pela mesma calha.
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A Figura 6.12 mostra duas concepções de coleta da água de lavagem. No caso,
• existem maiores chances de contaminação do reservatório de água filtrada, por
falha na abertura da válvula de descarte da água de lavagem. No caso,
• o risco dessa contaminação é menor, pois o nível de saída da água de lavagem,
sendo inferior ao de saída da água filtrada, é um sinalizador da condição de
normalidade do processo.

Figura

6.12

Formas de coletar a água de lavagem em filtros ascendentes.

Lavagem via reservatório, por bombeamento
Nestes casos o reservatório de água para lavagem é construído em cota tal, que possa
ser alimentado por gravidade pelos filtros em operação como mostra a Figura 6.13. O
reservatório pode ser construído conjugado ao tanque de contato, de forma que uma
parcela da água filtrada produzida seja desviada para sua alimentação até um nível
de transbordamento, enquanto o restante segue até o tanque de contato onde
receberá adição do desinfetante e outros produtos. Nesta concepção de lavagem as
bombas trabalham com alturas manométricas relativamente pequenas, porém a
vazão pode ser bastante elevada em função da área dos filtros, resultando em
considerável potência dos conjuntos elevatórios. O controle da vazão de lavagem
pode ser feito através de duas válvulas (2 e 3) conforme indicado na Figura 6.13,
sendo uma delas com abertura previamente regulada, e a outra para abertura e
fechamento completo, admitindo controle pneumático, manual, ou eletromecânico.
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Esse controle poderá ser feito também com apenas uma válvula com abertura
controlável.

Figura

6.13

Filtro de escoamento ascendente: lavagem via reservatório, por
bombeamento.

Lavagem via reservatório, por gravidade
Nesta concepção o desnível entre a cota do nível mínimo de água no reservatório, e a
cota do nível de saída da água de lavagem, deve ser igual ou superior a perda de carga
total durante a lavagem, conforme mostra a Figura 6.14. O reservatório pode ficar
situado junto ao prédio do sistema de tratamento ou afastado dele. Em alguns casos a
topografia local permite sua execução apoiada no solo. O conjunto elevatório para o
seu enchimento exige potência relativamente pequena, pois será dimensionado para
recalcar o volume gasto durante a lavagem num tempo equivalente ao intervalo de
lavagem entre os filtros.
Além deste aspecto, o recalque poderá ser feito através da mesma tubulação utilizada
durante a lavagem. Quanto ao controle da vazão são válidas as mesmas considerações
feitas no item anterior. É importante considerar no dimensionamento do sistema a
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diferença entre os níveis mínimo e máximo de água no reservatório, para que não
ocorram problemas com excesso ou falta de pressão e/ou água durante a lavagem.

Figura

6.14

Filtro de escoamento ascendente: lavagem via reservatório, por
gravidade

Lavagem com ar e água
A lavagem com ar e água não é comum na filtração direta ascendente. A utilização de
um sistema auxiliar de lavagem com ar pode ser necessário quando é utilizado
polieletrólito capaz de provocar aglutinações no leito filtrante, ou quando se deseja
viabilizar a lavagem dos filtros com taxas menores. Nestes casos, deve-se adotar com
critério a quantidade de ar a ser empregada. O ponto de introdução do ar também
deve ser estudado. Em filtros com sistema de introdução de água na interface
pedregulho/areia para realização de descargas de fundo intermediárias, a camada
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suporte possui uma estratificação que não pode ser desfeita. Neste caso, deve-se
avaliar possíveis riscos se a introdução de ar ocorrer abaixo desta camada.
Lavagem com água filtrada dos demais filtro
Devido aos aspectos hidráulicos, este sistema de lavagem não é comumente utilizado
na filtração direta ascendente. Em sistemas onde as coletas das águas filtradas e de
lavagem ocorram na mesma calha (Figura 6,12 (a)), esta concepção de lavagem é
hidraulicamente inviável. Porém em sistemas onde as coletas das águas filtradas e de
lavagem ocorram em níveis distintos (Figura 6,12 (b)), o sistema de lavagem em
pauta poderá ser hidraulicamente viável. Os filtros de fluxo ascendente possuem
normalmente a caixa alta, com cerca de 4 metros. Com o objetivo de otimizar a altura
total dos filtros e viabilizar o sistema, pode-se avaliar a possibilidade da lavagem com
menores taxas e expansão do meio filtrante, introduzindo uma lavagem auxiliar com
ar. São altamente recomendáveis que estudos preliminares sejam feitos em sistema
piloto, levando em conta as características da água a ser tratada e do material filtrante
a ser empregado.

6.10

FILTRAÇÃO DIRETA DESCENDENTE

6.10.1

INTRODUÇÃO

A filtração direta descendente – FDD é definida como uma tecnologia de tratamento
de água que prescinde da sedimentação ou flotação e pode realizar-se basicamente de
duas formas:
a) Filtração Direta Descendente sem Pré-Floculação: Sistema composto por
unidade de mistura rápida, e encaminhamento da água coagulada diretamente
ao filtro;
b) Filtração Direta Descendente com Pré-Floculação: Sistema composto por
unidade de mistura rápida, de floculação e de filtro.
Uma estação de tratamento de água pode ser também projetada para trabalhar ora
com tratamento completo (coagulação, floculação, decantação ou flotação e
filtração), ora com filtração direta, dependendo da qualidade da água bruta durante
o ano.
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A pré-floculação citada no item a pode ser realizada em tempos de 2 a 7 min com
gradientes velocidade de 60 a 100 s 1, como ocorre na floculação em meio granular,
ou em tempos de 5 a 15 min, verificada em outros sistemas de floculação com
gradientes de velocidade entre 20 a 100 s 1. Para os tempos menores de floculação,
poderão ser produzidos microflocos bastante compactos para retenção em
profundidade no meio filtrante (Arboleda, 2000). Na filtração direta descendente, a
retenção de impurezas ocorre nos vazios intergranulares do meio filtrante. A
configuração do meio filtrante, em termos de número de camadas e granulometria,
deve ser adequada ao tipo de água a ser tratada, para proporcionar carreiras com
duração desejada. Na filtração direta descendente, ao contrário do que ocorre na
ascendente, é comum o uso de meios filtrantes com dupla ou tripla camada.
-

-

Comparado ao tratamento completo, a filtração direta descendente apresenta as
seguintes vantagens:
- custo da construção de 30 a 50 % menos;
- menos custos de operação e manutenção, uma vez que se tem um menor consumo
de coagulante e de energia elétrica, são eliminados os equipamentos de remoção de
lodo dos decantadores e, também, algumas vezes, os equipamentos de floculação;
- menor produção de lodo;
- facilidade no tratamento de água bruta com baixa turbidez.
Dentre as desvantagens, destacam-se:
- necessidade de controle mais rigoroso da dosagem de produtos químicos aplicado,
principalmente quando não se tem a pré-floculação;
- dificuldades no tratamento de água bruta com turbidez ou com cor verdadeira
altas;
-

a mudança na qualidade da água bruta afeta rapidamente na carreira de filtração;

- tempo de detenção total da água no sistema relativamente curto para oxidação de
substâncias orgânicas presentes no afluente;
- o tempo de detenção em todo o tratamento é bastante curto, necessitando de uma
ação rápida nas mudanças de dosagens de produtos químicos, quando da mudança
da qualidade da água bruta;
- período inicial de melhora da qualidade do efluente mais longo.
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FUNCIONAMENTO DA FILTRAÇÃO DIRETA
DESCENDENTE

No filtro descendente, a totalidade das partículas removidas da água fica retida no
meio filtrante, assim, é muito importante que as impurezas sejam distribuídas em
profundidade, com o objetivo de obter carreira de filtração com duração razoável.
Para obter maior precisão na especificação do material filtrante, tanto na sua
granulometria, espessura da camada, como no número de camadas filtrantes, é
recomendado a realização de estudos em instalação piloto.
O funcionamento deste tipo de filtro é semelhante ao filtro de uma ETA equipada de
um sistema de tratamento completo. A hidráulica da filtração e da lavagem, assim
como dos métodos de controle, foram abordados no Capítulo 2. Dependendo do
arranjo de alimentação dos filtros, a filtração pode funcionar com taxa constante ou
com taxa declinante. A Figura 6.8 apresenta esquema típico de filtro operando com
taxa constante, e as Figuras 6.3 e 6.9 operando com taxa declinante. As Figuras 6.15 e
6.16 mostram esquemas de filtração direta descendente com pré-floculção. Quando
se tem a pré-floculação mecanizada, é necessário que o filtro trabalhe com carga
hidráulica constante, o que pode ser conseguido através do sistema ilustrado na
Figura 6.15, pois do contrário ocorreria a quebra dos flocos. Quando se utiliza a
floculação em meio granular expandido, Figura 6.16, pode-se ter o floculador situado
em cota inferior ao filtro. Desta forma a água floculada, desde o início da carreira,
entra no filtro de forma afogada, dispensando a câmara de controle de nível. A
elevação progressiva do nível de água dentro do floculador não afeta a floculação,
pois a mesma ocorre no meio granular, que tende a se manter com altura constante
após expandido.
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Filtração direta descendente com pré-floculação tipo mecânica.

Filtração direta descendente com pré-floculação em meio granular
expandido.
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PROJETO DE INSTALAÇÕES DE FILTRAÇÃO DIRETA
DESCENDENTE

Generalidades
Antes de começar a projetar um sistema de filtração, faz-se necessário conhecer as
limitações e aplicabilidade da filtração direta, conhecer a qualidade da água bruta, e
desenvolver estudos de tratabilidade. Da mesma forma, o projetista precisa conhecer
os métodos de controle dos filtros. O sistema de filtração pode trabalhar com taxa
constante ou declinante, e com carga hidráulica constante ou variável. Diante da
caracterização da água bruta e do estudo de tratabilidade, percebe-se a necessidade
ou não de um pré-tratamento, como por exemplo, do micropeneiramento, da préfloculação ou mesmo de pré-oxidação/desinfecção, etc., a água poderá necessitar, em
conjunto, de mais de um pré-tratamento.
Meios filtrantes
Teoricamente, o meio filtrante ideal é aquele em que o escoamento ocorre no sentido
dos grãos maiores para os menores, para que todo o leito participe da filtração, e
propicie filtração mais longa, permanecendo fixo os grãos com o aumento da taxa de
filtração. Neste sentido, na FDD, para se aproximar da filtração ideal, procura-se
construir filtros com múltiplas camadas filtrantes, como indicado na Figura 6.17 (d).
Na prática, a grande maioria dos filtros descendentes possuem apenas duas camadas
filtrantes, e os materiais mais utilizados como meio filtrante, notadamente no Brasil,
têm sido a areia e o carvão antracitoso, sendo o primeiro empregado em filtros de
camada única, e a combinação dos dois em filtros de dupla camada. Existe uma
tendência em muitos países do uso de meios filtrantes de múltiplas camadas. O
terceiro material citado com muita freqüência em literaturas especializadas é a
granada, embora no Brasil, este material seja raramente aplicado. O objetivo da
utilização de vários materiais é conseguir, em função da diferença de densidades,
uma disposição granulométrica que permita que a filtração ocorra no sentido do
material de grãos maiores para o material de grãos menores. Desta forma, haverá
uma diminuição do tamanho dos vazios no sentido do escoamento da água,
permitindo maior participação do leito na filtração. Este aspecto é muito importante
para a duração das carreiras na filtração direta, uma vez que a retenção das
impurezas ocorre nos vazios intergranulares do meio filtrante. A Figura 6.17 mostra
quatro configurações de leitos filtrantes. No primeiro deles, caso “a”, o meio é
composto apenas de um material, e os grãos maiores ficam nas camadas superiores.
No segundo, caso “b”, o meio é composto apenas de areia, e os grãos menores ficam
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nas camadas superiores, pois do contrário, haveria a inversão das camadas durante a
lavagem. Nessa configuração, a retenção de impurezas ocorre predominantemente
na parte superior do leito. No caso “c”, o leito é composto por areia e carvão (o mais
comum no Brasil) e o caso “d” mostra um filtro de camadas múltiplas, procurando se
aproximar do ideal. Materiais com densidades diferentes podem ser utilizados, desde
que em função das granulometrias adotadas, apresentem velocidades mínimas de
fluidificação iguais ou bem próximas. Satisfeitas as condições citadas anteriormente,
no caso “c”, mesmo tendo maior granulometria, o carvão permanecerá na parte
superior do leito após o processo de lavagem. Esse arranjo permite obter uma boa
participação do leito no processo de filtração, se aproximando bastante do leito ideal
representado pela configuração “a”.
Diversos tipos de materiais como casca de coco, plásticos, carvões e zeólitas tem sido
pesquisados para utilização como meio filtrante. O objetivo desses estudos tem sido a
busca por materiais alternativos, contemplando aspectos técnicos e econômicos de
interesse como, baixo custo, durabilidade, facilidade de produção e/ou aquisição, e
eficiência. Na Tabela 6.5 estão relacionados alguns materiais e suas características.

Figura

6.17
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Tipos de meios filtrantes.
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Material

Massa
específica ρ
(g / cm3)

Porosidade
(%)

Tamanho
efetivo
(mm)

Coef. de
esfericidade

Posição da
camada*

Poliestireno
ABS
Tuff
PVC
Antracito
Casca de coco
Pedra Poméz
Basalto
Grafite
Tezontle
Areia
Granada
Ilmenita
Magnetita

1,04
1,07
1,1
1,4
1,4 a 1,65
1,52
1,63
1,7
2,40
2,44
2,55 a 2,65
4,2 a 4,4
4,6 a 4,8
4,9

38
77
76,2
74
-

6
2,6
3,6
1,29
0,91
0,91
1,5
0,91
-

1
0,81
0,54
0,69
0,69
-

1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
2ª
1ª
1ª
2ª
3ª
3ª
3ª

c

b

b

a

a

b

a

*
a
b
c

Espessura
usual da
camada
(m)

0,55
0,25 a 0,35
0,10 a 0,15
0,10 a 0,15
0,10 a 0,15

Considerando um filtro de escoamento descendente;
Garrido (1982);
Adin (1988);
Sens et al. (2002). Os materiais indicados [ ]e [ ] foram testados em sistemas piloto mostrando-se
adequados como meio filtrante.
a

b

Materiais utilizados em filtros com mais de uma camada filtrante.

Tabela 6.5

Diferentemente de um filtro de uma ETA de tratamento completo, o rigor para a
determinação do material filtrante é bem maior para a filtração direta, o que reforça a
necessidade da determinação da granulometria em instalação piloto, uma vez que o
material pode diferir com o tipo de água a ser tratada. Além da qualidade da água
bruta, o desempenho da filtração está relacionado aos produtos químicos utilizados
na coagulação, à existência ou não da pré-floculação, e à taxa de filtração.
Di Bernardo (1993) apresenta as características gerais dos meios filtrantes
empregados na filtração direta descendente de uma, duas ou três camadas filtrantes:
• Meio filtrante de Areia:
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• Meio Filtrante de Antracito e Areia (e acrescentando-se a Granada):
-

-

-

Camada do Antracito:
-

tamanho dos grãos: 0,71 a 2,40 mm

-

tamanho efetivo: 0,9 a 1,3 mm

-

coeficiente de desuniformidade: ≤ 1,5

-

espessura da camada: 0,50 a 0,80 m

Camada da Areia:
-

tamanho dos grãos: 0,421 a 2,00 mm

-

tamanho efetivo: 0,2 a 0.4 mm

-

coeficiente de desuniformidade: ≤ 1,5

-

espessura da camada: 0,5 a 0,8 m

Camada da Granada:
-

tamanho dos grãos: 0,21 a 0,59 mm

-

tamanho efetivo: 0,25 a 0.35 mm

-

coeficiente de desuniformidade: ≤ 1,5

-

espessura da camada: 0,10 a 0,15 m

Para evitar que areia e antracito se misturem no interior de um filtro de camada
dupla, Fair (1979) recomendam seguir o esquema de disposição granulométrica dos
materiais indicados pela Figura 6.18 e a Equação 3. Durante a lavagem é necessário
que os materiais expandam uniformemente, sendo assim, devem ter a mesma
velocidade mínima de fluidificação Vmf as partículas com diâmetros d1 e d3, e as
com diâmetros d2 e d4. Para achar o tamanho de partículas com diferentes
densidades que tenham igual velocidade mínima de fluidificação, pode-se usar a
equação 3.1. Para que haja adequada intermescla na região de interface das camadas,
deve-se observar a seguinte relação: d2 = 4 a 6 vezes d3. Nem sempre é possível
conseguir meios filtrantes que atendam as condições desejadas durante a filtragem e
lavagem, por essa razão, é recomendável conferir as características granulométricas, a
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densidade, e se possível avaliar em sistema piloto o comportamento do meio filtrante
escolhido.

d
Antracito ρ
1

,

d

2

d

3

Areia ρ

,,

d
Figura

6.18

4

Esquema da disposição granulométrica dos materiais de um meio
filtrante de dupla camada.

(3)

onde:
- d1 e d2 = tamanhos do menor e maior grão do antracito, respectivamente (mm);
- ρ’ = massa específica do antracito;
- ρ’’ = massa específica da areia;
- ρ = massa específica da água
- d3 e d4 = tamanhos do menor e maior grão da areia, respectivamente (mm);
Camada Suporte e Fundo de Filtros
A camada suporte tem a função de suportar o material filtrante de forma a evitar
perda deste. Além disto, serve de dreno durante a filtração e durante a lavagem serve
para distribuir a água para lavagem. A espessura da camada suporte ou camada de
pedregulho depende do tipo de fundo de filtro a ser adotado. A camada suporte
geralmente é constituída de seixos rolados e composta de cinco subcamadas, com
altura total de 0,45 a 0,55 m, porém, no caso de sistemas especiais de fundo do filtro,
esta espessura pode ser reduzida até 0,25 m ou mesmo não existir utilizando-se
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bocais especiais com ranhuras de abertura inferior à do tamanho do menor grão do
meio filtrante. Para evitar desarranjo das subcamadas superiores, os tamanhos dos
seixos diminuem a partir do fundo e, em seguida, aumentam, principalmente
quando a lavagem é feita com ar e água, como mostrado na Figura 6.19.

Figura

6.19

Distribuição da camada suporte segundo Baylis (Di Bernado, 1993).

Existe bocais e blocos especialmente construidos para distribuir tanto ar como água
para lavagem com escoamento ascencional, além da drenagem da água filtrada.
Classificam-se os fundos de filtros em três grupos:
- Tubulações perfuradas;
- Fundos falsos; e
- Placas porosas.
Entre os fundos de tubulações perfuradas mais empregados no Brasil, destaca-se o
fundo para trabalhar diretamente com pedregulho; entre os fundos falsos, destacam-
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se as vigas tipo Californiana ou em forma de V invertido (Figuras. 6.20 e 6.21); com
bocais (Figuras 6.22 e 6.23); e blocos especiais de polietileno (Figuras. 6.24 e 6.25).
As placas porosas raramente são utilizadas no Brasil, por apresentar facilmente
problemas de colmatação.
Segundo Di Bernardo (1993), a escolha de um tipo qualquer de fundo de filtro
depende, principalmente, de fatores econômicos, da qualidade da operação e
manutenção e da forma com que a água para a lavagem dos filtros é fornecida.
Abaixo apresentam-se outros tipos de fundo de filtros mais empregados no Brasil:
-

Fundo falso do tipo viga em V invertido ou Californiano:
Este tipo de fundo de filtro é normalmente pré-fabricado e instalado conforme
mostra a Figura 6.21. Os orifícios nas vigas, cujos diâmetros variam de 9,6 a
19,0 mm, são espaçados de 10 a 30 cm, e construídos de forma a evitar o
aprisionamento de ar. Di Bernardo (1993) sugere a construção de orifícios de
3,2 a 6,4 mm, na parte superior das vigas, para fuga de ar, proveniente de
tubulações situadas sob as vigas. O preenchimento de concreto entre vigas deve
ser muito bem feito de forma a evitar possíveis passagens de água ou ar, o que
pode provocar o rompimento do fundo falso.

Figura
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Corte ilustrativo das vigas Californianas.
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Corte longitudinal do fundo falso tipo Californiano.

Na Tabela 6.6, sugere-se uma composição de espessura e tamanho de grãos para 5
subcamadas, para este tipo de fundo de filtros.

Subcamada
1
2
3
4
(fundo) 5
Tabela 6.6

-

Tamanho dos grãos
(mm)

Espessura (cm)

1,7 a 3,2
3,2 a 6,4
6,4 a 12,7
12,7 a 25,4
25,4 a 50,0

7,5
7,5
10,0
10,0
15,0

Composição da camada suporte para o fundo Californiano.
Fundo falso com bocais:
Fabricados em porcelana, plástico ou nylon, com orifícios ou ranhuras e para
trabalhar com água ou com ar e água. Alguns modelos de bocais apresentam
ranhuras tão pequenas que dispensam a camada suporte. A Figura 6.22,
apresenta dois modelos de bocais simples, um com ranhuras e outro com
orifícios. Na Figura 6.23 é mostrado o desenho de um bocal especial para
lavagem com ar e água. O fundo falso de filtros que possuem bocais especiais
deve ser provido de inspeção e, nestes casos, a altura do fundo falso é,
geralmente, maior que aquela dos bocais simples, já que são dotados de um
pequeno tubo que desce certa distância abaixo da lage do fundo falso. Nesse
pequeno tubo, há ranhuras, ou furos, por onde o ar pode entrar.
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Figura

6.22

Bocais simples.

Figura

6.23

Bocal especial para lavagem com ar e água.
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Na Tabela 6.7 é apresentado a composição usual da camada suporte para bocais
simples de orifícios.

Subcamada
1
2
3
4
(fundo) 5
Tabela 6.7

Tamanho dos grãos
(mm)

Espessura (cm)

4,8 a 2,4
12,7 a 4,8
19,0 a 12,7
38,0 a 19,0
63,0 a 38,0

5,0 a 7,5
5,0 a 7,5
7,5 a 10,0
7,5 a 10,0
10,0 a 15,0

Composição da camada suporte para fundo falso com bocais simples
de orifícios. Fonte: Di Bernardo (1993).

Blocos Distribuidores: Há blocos especiais de polietileno, também conhecido como
bloco universal, destinado à lavagem com ar e água ou à lavagem apenas com água. A
Figura 6.24 ilustra o bloco universal.

Figura

6.24
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Bloco de plástico tipo Leopold para lavagem com ar e água.
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A Figura 6.25 mostra os esquemas do escoamento do bloco funcionando somente
com água e com ar e água.

Figura

6.25

Esquema da distribuição de água e ar e água no bloco de plástico
(bloco universal).

A Tabela 6.8 apresenta a composição da camada suporte para o bloco universal.

Subcamada

Tamanho dos grãos
(mm)

Espessura (cm)

19,0 a 12,7
12,7 a 6,4
6,4 a 3,2
3,2 a 1,6
3,2 a 6,4
6,4 a 12,7
12,7 a 19,0

5
5
5
5
5
5
5

1
2
3
4
5
6
(fundo) 7
Tabela 6.8

Composição da camada suporte para o bloco universal.

Taxas de filtração, Carreira de Filtração e Qualidade da Água Bruta
Teoricamente, pode-se empregar na filtração direta descendente as mesmas taxas que
se empregam na filtração de uma ETA com tratamento completo (120 a 600 m3/
m2.d), porém, isso só é possível se o material filtrante for especificado
adequadamente, uma vez que a taxa de filtração está intimamente relacionada à
granulometria do meio filtrante, à qualidade da água e dosagens de produtos
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químicos. A taxa de filtração está relacionada também com a duração da carreira de
filtração, isto é, para uma determinada especificação do material filtrante, quanto
maior for a taxa de filtração para uma determinada qualidade de água bruta, menor
será a carreira de filtração. Preferivelmente deve-se ter carreiras de filtração
superiores a 24 h, aceitando-se não inferior a 12 h. Para fixar a taxa de filtração é
necessário conhecer a qualidade da água bruta.
Controle operacional (critérios de lavagem, dosagem e tipo de coagulante,
uso de polímeros).
O controle operacional na filtração direta descendente é feito levando-se em conta
aspectos como: controle de vazão ou da taxa de filtração; tipo de coagulante; processo
de mistura rápida e coagulação; critério de lavagem; controle da perda de carga; e
características do leito filtrante. Convém ressaltar entretanto, que na filtração direta
descendente não são realizadas descargas de fundo intermediárias como na filtração
direta ascendente. Na filtração direta descendente, em função de ser comum os filtros
trabalharem com taxa declinante, os critérios de lavagem, tem diferenças em relação
aos considerados para a ascendente.
Sistema de lavagem
Os filtros rápidos são lavados normalmente aplicando-se em escoamento ascendente,
com velocidade capaz de assegurar uma expansão adequada do meio filtrante. Pode
ser lavado somente com água ou com ar e água, e com ou sem lavagem auxiliar.
Lavagem eficiente pode ser conseguida quando a expansão do leito atinge cerca de
40%. Nestes casos, dependendo da granulometria, a lavagem pode ser feita com
velocidades ascensionais entre 0,70 e 1,05 m/min, correspondendo a taxas de 1000 a
1500 m3/m2d respectivamente, e um tempo de lavagem variando entre 7 e 10 min.
Analisando-se apenas um filtro, este deve ser lavado quando:
1. o nível da água no interior do filtro atingir o valor máximo (perda de carga
máxima) permitido para a instalação;
2. quando a qualidade da água começar a piorar, porém ainda dentro de valores
permitidos por norma.
Analisando-se um sistema de filtração, pode-se saber qual filtro lavar quando:
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• lava-se o filtro que estiver operando mais tempo, ou que apresentar o nível de água
mais elevado;
• lava-se o filtro que estiver operando a mais tempo, se o sistema de trabalha com taxa
declinante;
• se houver controle de turbidez da água filtrada em cada filtro, lava-se o filtro que
apresentar pior resultado.
Lavagem por bomba
A lavagem por bomba dos filtros descendentes é feita praticamente da mesma forma
que nos filtros ascendentes conforme visto anteriormente. Deve ser dada especial
atenção ao controle da vazão de lavagem, o que pode ser feito através de duas
válvulas (3 e 4) conforme indicado na Figura 6.26. Em função da altura menor da
camada filtrante no filtro descendente do que no ascendente, as bombas de lavagem
poderão trabalhar com menores alturas manométricas. Embora não representado na
Figura 6.26, é recomendável que se tenha mais de um conjunto motobomba, para
maior flexibilidade no controle da vazão durante a lavagem.

Figura
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Lavagem por bomba.
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Lavagem por reservatório elevado
Uma análise econômica deverá ser feita para determinar qual sistema de lavagem
será mais interessante. A solução com reservatório elevado para lavar os filtros por
gravidade, tem sido a mais empregada no Brasil. Traz a vantagem de pouca
manutenção, embora continua-se precisando de conjunto moto-bomba, mas este,
com potência relativamente pequena, uma vez que, dispõem-se de um bom tempo
para recalcar a água filtrada para o reservatório elevado, que será esvaziado no tempo
de lavagem.
Nesta concepção o desnível entre a cota do nível mínimo de água no reservatório, e a
cota do nível de saída da água de lavagem, deve ser igual ou superior a perda de carga
total durante a lavagem, conforme mostra a Figura 6.27.

Figura

6.27
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Lavagem por gravidade, via reservatório elevado

D E TRATA MEN TO E D E ABAS TEC IM EN TO D E Á GUA

121

F IL TRAÇ ÃO ( E M

PR OF UN DI D AD E )

Lavagem por ar e água (c/ bomba ou reservatório elevado)
A lavagem ascensional com ar e água é muito utilizada em filtros de areia com
grande espessura. Enquanto que o ar revolve os grãos de areia, provocando, com isto,
a remoção dos flocos aí retidos, a água lava os espaços entre os grãos, levando,
consigo, os flocos removidos. Por este motivo, em filtros desse tipo não é necessário
expandir o leito filtrante para lavá-lo. Em filtros de múltiplas camadas, vem sendo
empregada, com muito sucesso, a lavagem auxiliar com ar, utilizando-se
compressores de baixa pressão, na ordem de 0,5 kgf/cm . A Figura 6.28 apresenta um
desenho esquemático em quatro etapas de como é realizada a lavagem auxiliar com
ar.
2

Figura

6.28

Lavagem auxiliar com ar.

- Inicia-se a preparação do filtro a ser lavado fechando o acesso de água a filtrar
(coagulada), conforme desenho (etapa 1);
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- deixa-se que a filtração da água continue até que uma lâmina d’água de cerca de
vinte centímetros persista sobre o meio filtrante, conforme etapa 2;
- fecha-se a saída de água filtrada, para que se dê início à operação de lavagem;
inicialmente, injeta-se apenas ar sob o meio filtrante, com velocidade ascensional
de cerca de 0,9 m/min, durante cerca de 4 min (etapa 3);
- em seguida, corta-se o ar e introduz-se a água para lavagem sob o filtro, com
velocidade ascencional adequada para a obtenção da expansão do meio (cerca de
0,9 m/min), permanecendo assim durante cerca de 4 min (etapa 4).
Antes de cessar a lavagem e recolocar o filtro em operação, avaliar a clarificação da
água sobre o meio filtrante.
Poderá ser necessário deixar mais tempo passando água, ou até mesmo retomar o
processo na etapa 1, fazendo mais um ciclo completo.
Sens et al. (2002) realizaram estudos em sistema piloto, lavando com sucesso através
da realização de dois ciclos completos de lavagem conforme descrito, um meio
filtrante de carvão antracitoso com tamanho efetivo te = 2,5 mm, coeficiente de
desuniformidade CD ≅ 1, e altura de leito H = 1,43 m. A necessidade da repetição do
procedimento de lavagem, foi atribuído e forte presença de algas filamentosas na
água estudada, as quais se aderem firmemente aos grãos de carvão, dificultando a
remoção dos sólidos retidos.
Lavagem com água proveniente dos demais filtros
Este tipo de sistema de filtração tem recebido também outras denominações, como
filtros multicelulares ou sistema autolavável. A Figura 6.29 mostra um esquema do
funcionamento deste tipo de sistema de filtração.
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Esquema do sistema de filtros preparados para lavar um com
água dos demais. Fonte: Adaptado Vianna (1997).

Na Figura 6.29, observa-se o momento em que a água está sendo submetida a
filtração. Para lavar um dos filtros, a água filtrada dos demais é conduzida para este,
quando aberta a comporta ou válvula de saída da água de lavagem. Os filtros estão
todos interligados como vasos comunicantes através da câmara do fundo falso ou por
grandes tubulações de saída da água filtrada. Este sistema tem como principal
vantagem o fato de prescindir de reservatório e bombas para lavagem. A caixa dos
filtros tem normalmente altura bastante elevada para garantir as condições
hidráulicas necessárias para uma boa lavagem, sendo essa uma das desvantagens. Há
necessidade também de um número mínimo de unidades em função da taxa de
filtração, para que durante a lavagem de uma delas, a taxa de cada filtros em
operação não seja excessiva, e o somatório delas seja adequado a velocidade de
lavagem pretendida. Esse número pode ser determinado pela Equação 4.
N = TL / TF
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onde:
- N = número mínimo de unidades filtrantes;
- TL = taxa de lavagem dos filtros (m3/m2d);
- TF = taxa de filtração (m3/m2d).
A taxa de filtração TF deve ser criteriosamente escolhida. Quanto mais elevado for
este valor, menor será o número de unidades N se mantido a mesma taxa de lavagem
TL. Durante a lavagem de um filtro a taxa resultante em cada uma das unidades em
operação sofrerá um incremento, que será tanto maior quanto menor for o número N
de unidades; nessas circunstâncias poderá ocorrer uma elevação significativa do nível
da água nos filtros em operação, com possibilidades reais de transbordamento e/ou
afogamento de canais ou dutos de água coagulada. Esse aspecto deve ser
devidamente considerado na elaboração do projeto de sistemas com essa forma de
lavagem.

6.11

FILTRAÇÃO LENTA

6.11.1

INTRODUÇÃO

Filtros lentos são destinados a potabilizar águas de excelente qualidade física,
química e físico-química ((Turbidez+Cor) ≤ 40). Os mesmos são, ainda, capazes de
proporcionar águas tratadas com expressivas reduções no índice de coliformes, entre
outras melhorias.
Como complicador, acrescenta-se o processo de lavagem de seu leito filtrante, quase
sempre realizado manualmente, o que é fortemente rejeitado por suas equipes
operacionais. Após a lavagem do filtro, a água filtrada necessita que o leito filtrante
amadureça (isto é, readquira sua camada filtrante biológica, o que leva dias) para
voltar a produzir água filtrada de qualidade satisfatória (ROCHA VIANNA, 1997).
Os filtros podem ser de fluxo descendente (mais comum) ou ascendentes.
Vantagens dos filtros lentos sobre os filtros rápidos:
- evitam o emprego de produtos químicos
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- os equipamentos empregados são mais simples
- exigem operação mais simples
- pode-se obter água de características menos corrosivas
Desvantagens:
- exigem área relativamente grande para as instalações (20 - 40 vezes maiores que os
F.R.)
- são poucos eficientes para a redução da cor (20 - 50%)
- tem pequena flexibilidade para se adaptar as demandas de emergências
- apresentam resultados muito pobres quando a soma da cor + turbidez da água a
ser tratada apresenta um valor superior a 40.

6.11.2

PROJETO DE INSTALAÇÕES DE FILTRAÇÃO LENTA

Filtro Lento Descendente:
Fluxo descendente: uma complexa unidade biológica desenvolve-se na superfície do
leito filtrante, após certo tempo de funcionamento (é o tempo de amadurecimento a
que se fez referência anteriormente) e passa a subsistir da matéria orgânica trazida
pela água a ser filtrada. Tal comunidade biológica é capaz de reter partículas e
impedir a passagem de microorganismos, inclusive os patogênicos, o que é
responsável pela excelente qualidade bacteriológica apontada para o efluente de
filtros lentos.
Taxa de Filtração
As Taxas de filtração situam-se entre 2 e 12 m3/m2.d (em geral < 7 m3/m2.d).
- A FUNASA, sugere taxas entre 3 e 5 m3/m2.d;
- Jorge Arboleda Valencia sugere entre 6 e 9 m3/m2.d; e
- ABNT, quando não é possível determinar a taxa em uma unidade experimental,
sugere taxas ≤ 6 m3/m2.d;
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- Luiz Di Bernardo, sugere uma taxa de filtração ≤ 6 m3/m2.d, quando a turbidez da
água bruta for inferior a 5 uT, e para valores de turbidez até 10 uT, aplicar taxa
entre 3 e 5 m3/m2.d.
Número e Dimensões das Unidades:
Qualquer estação de tratamento de água operada para uma coletividade, deverá ter
no mínimo 2 filtros, pois quando um deles estiver fora de operação para limpeza, o
outro deverá receber a vazão total. Assim sendo, ao adotar a taxa de filtração, deverá
ser levado em conta o número de filtros.
A tabela a seguir apresenta sugestão do número de filtros em função da área de
filtração e do tipo de limpeza prevista (Di Bernardo, L., 1993).

Área de Filtração Número de filtros
(m2)
< 50
50 - 100
100 - 250
250 -500
500 - 1000
> 1000

≥2
≥2
≥3
≥4
≥5

> 10 (*)

Método de limpeza
Manual
Manual
Manual
Manual ou mecanizada
Manual ou mecanizada
Mecanizada (**)

* depende de estudos econômicos e
** pode ser manual se houver disponibilidade de mão-de-obra com baixo custo,
para raspagem, transporte e lavagem da areia.
Tabela 6.9

Número de filtros em função da área total de filtração.

Material filtrante e Camada Suporte
A areia empregada como material filtrante deve ser composta quase que
exclusivamente de quartzo ou silicatos de resistência elevada. Os leitos de areia fina
podem ter profundidade menor, porém provocam uma maior perda de carga do que
leitos de areia grossa, além de colmatarem mais rapidamente. Por outro lado, os leitos
profundos são preferidos devido à menor possibilidade de serem afetados por
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variações das taxas de filtração ou pela remoção de sucessivas camadas de areia para
lavagem (Azevedo Netto, J. M. de, 1979).
A Tabela 6.10, apresenta as principais características da areia e da camada suporte
utilizadas na filtração lenta.

MATERIAL FILTRANTE (areia)
Especificação

Valor

Espessura da camada (m)
Tamanho dos grãos (mm)
Tamanho efetivo (mm)
Coef. de desuniformidade
Coef. de esfericidade

0,90 – 1,20
0,104 – 1,0
0,15 – 0,35
<3
0,7 – 0,8

Tabela 6.10

CAMADA SUPORTE (pedregulho)
Tamanho
Especificação Espessura
(cm)
(mm)
Subcamada 1
Subcamada 2
Subcamada 3
Subcamada 4

5,0 – 10,0
5,0 – 7,5
7,5 – 10,0
10,0 – 15,0

1,4- 2,4
3,2 – 6,4
9,6 – 15,9
19,0 31,0

Características da areia e da camada suporte.

Carga Hidráulica e Perda de Carga
A carga hidráulica disponível no sistema de filtração é a diferença de altura entre o
vertedor de saída de água filtrada e o nível de água dentro do filtro. A perda de carga
devido a velocidade da água através do meio filtrante, varia gradualmente, sendo
pequena quando a areia está limpa, e vai aumentando com a deposição de sólidos na
superfície da areia e nos vazios entre os grãos.
Na prática adotam-se valores médios da perda de carga entre 0,90 e 1,50 m, valores
estes também adotado para a altura da lâmina de água sobre a areia, e em condições
normais, sugere-se a adoção de 1,20 m, quando então deve-se proceder a limpeza do
filtro.
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Filtro lento descendente.

Sistema de drenagem:
O sistema de drenagem dos filtros lentos descendente são mais simples que para os
filtros rápidos, uma vez que a filtração se passa a velocidade bem menores e também
não existe a lavagem do meio filtrante com água.
O sistema de drenagem dos filtros é colocado imediatamente acima do fundo e
connstitui-se normalmente de tubulações perfuradas. No centro passa uma
tubulação principal, que recebe perpendicularmente os drenos laterais.
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Lavagem da Areia dos Filtros Lentos Descendente:
A lavagem do meio filtrante dos filtros lentos descendente é feita manualmente,
através da remoção da camada de lodo que fica depositada acima da areia, mais uma
pequena camada superficial da areia (aproximadamente 2,5 cm). Toma-se a decisão
de lavar a areia do filtro, quando a perda de carga atingir os limites estabelecidos no
projeto, e neste caso retira-se um dos filtros de funcionamento para proceder à
lavagem da areia. A lavagem acontece normalmente entre 7 e 90 dias, em média 25
dias, dependendo da qualidade da água bruta. A camada superficial 2,5 cm/limpeza
raspada deverá ser conduzida a um depósito ou tanque, onde em seguida é
promovido a lavagem da areia com água. Esse processo de raspagem é repetido
periodicamente e a areia só é reposta ao filtro quando a espessura da areia do filtro
for reduzida a aproximadamente 50 cm.
Filtro Lento Ascendente:
A água é filtrada inicialmente pela denominada camada suporte e, em seguida, pelo
leito propriamente dito. Os defensores desta concepção atribuem a esse tipo de filtro
maiores carreiras de filtração, tendo em vista que a passagem da água ocorre primeiro
por grãos mais grossos e, somente então, por grãos mais finos, o que propiciaria a
oportunidade do desenvolvimento da camada biológica filtrante não apenas na
superfície do filtro, mas em boa parte de seu volume.
A lavagem é feita através de descarga de fundo, e para tanto faz-se necessário o
acúmulo de água filtrada sobre o leito filtrante, num volume que permita a limpeza
da areia com fluxo descendente.
A Figura 6.31 mostra um desenho esquemático deste tipo de filtro.
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Filtro lento de fluxo ascendente.
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7
7.1

DESINFECÇÃO
INTRODUÇÃO

A desinfecção é a etapa do tratamento que tem por finalidade a inativação ou
destruição dos microorganismos patogênicos sem que seja necessária a eliminação de
todos os microorganismos, realizada por intermédio de agentes físicos e/ou
químicos.
A etapa de desinfecção deve ser considerada indispensável e prioritária sempre que a
água estiver contaminada, e deve ter também o objetivo de minimizar eventuais
contaminações na rede de distribuição do efluente da estação de tratamento. Ainda
que nas demais etapas de potabilização haja redução no número de microorganismos
agregados às partículas coloidais, este não é o objetivo principal dessas etapas,
podendo não ocorrer a inativação completa de tais microorganismos, causando
problemas na água tratada.
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7.2

CRITÉRIOS DE ESCOLHA DO
DESINFETANTE

A desinfecção pode ser realizada pela adição à água de uma certa quantidade de um
produto químico dotado de propriedades germicidas. Os processos e produtos de
desinfecção não são equivalentes. É necessário escolher aqueles mais apropriados,
devido a certas condições particulares (características e uso da água, tipos de
microorganismos a eliminar, qualidade da rede de distribuição, etc.). Para tanto, um
desinfetante ou processo de desinfecção deve apresentar as seguintes características:
• Não ser tóxico para o homem ou animais;
• Ser tóxico, em fracas concentrações, para os microorganismos;
• Ser solúvel na água;
• Formar com a água uma solução homogênea;
• Ser eficaz a temperaturas normais da água de consumo;
• Ser estável, a fim de favorecer a manutenção de uma certa concentração residual
durante longos períodos de tempo;
• Não reagir com matéria orgânica diferente daquelas dos microorganismos;
• Não deteriorar metais e tecidos;
• Eliminar os odores;
• Existir em grande quantidade e ser vendido a um preço razoável;
• Ser de fácil manipulação e não apresentar riscos aos operadores;
• Permitir uma fácil medida e controle de sua concentração.
De maneira geral, os fatores que interferem na eficiência de um sistema de
desinfecção podem ser:
- Características da água: este é um parâmetro muito importante, que deve ser
avaliado criteriosamente, pois, por exemplo, a presença de turbidez e/ou matéria
orgânica promove um efeito escudo sobre os microorganismos, impedindo que o
agente desinfetante os atinja.
- Tempo de contato: em geral, para uma dada concentração de desinfetante, a
destruição é maior quanto maior for o tempo de contato.

136

S I STEM AS

D E TRATAME NTO E D E ABASTE CI MEN TO D E ÁG UA

D E SI NF E CÇ ÃO

- Características do desinfetante: os mecanismos de ação e as propriedades
relacionadas à interação dos desinfetantes com as características físico-químicas e
microbiológicas da água.
- Temperatura: o aumento da temperatura resulta na aceleração do processo de
desinfecção.
- Características dos microorganismos: a resistência dos microorganismos ao
desinfetante é dependente da espécie, da forma (encistada ou não) e da
concentração dos mesmos na massa líquida.
- Número de microorganismos: quanto mais elevado o número inicial de
organismos, maior será o tempo requerido para se conseguir a eliminação dos
mesmos.
- Homogeneidade da dispersão do desinfetante na massa líquida: baseia-se na lei de
Chick-Watson:

em que:
- No, N: número de organismos viáveis, no início e no tempo t;
- C: concentração do desinfetante;
- n: coeficiente de diluição, relacionado com a dispersão do desinfetante na massa
líquida;
- t: tempo de exposição;
- k: constante de inativação.

7.3

DESINFECÇÃO COM AGENTES QUÍMICOS

Há três mecanismos principais na inativação de organismos patogênicos por agentes
químicos:
• Destruição ou desarranjo natural da organização celular por ataque aos
principais constituintes da célula, por exemplo, destruindo a parede celular ou
modificando as funções de semipermeabilidade das membranas;

S IS TEMAS

D E TRATA MEN TO E D E ABAS TEC IM EN TO D E Á GUA

137

D ESI N F ECÇ ÃO

• Interferência no metabolismo energético, tornando as enzimas não funcionais;
• Interferência na biossíntese e no crescimento, pelo prejuízo à síntese de
proteínas, ácidos nucléicos, coenzimas ou parede celular.
Acredita-se que a habilidade de um desinfetante oxidar ou romper a parede celular,
se difundir dentro da célula e interferir nas atividades celulares seja o principal
mecanismo controlador da eficiência da desinfecção no tratamento da água.
A inativação perde eficiência com o tempo, pois certos organismos podem
desenvolver resistência aos desinfetantes ou proteger-se dos agentes químicos por
adsorção ou seqüestro de partículas inertes na água. Verifica-se que, em sistemas de
distribuição, mudando o desinfetante químico, muda a população microbiológica
resistente remanescente.
Pesquisas recentes têm mostrado que vários agentes químicos, por serem oxidantes
muito fortes, podem gerar alguns subprodutos danosos, como:
- compostos orgânicos halogenados, como trihalometanos, ácidos haloacéticos,
halocetonas e outros, resultantes da cloração;
- outros compostos orgânicos, como aldeídos, cetonas, carbono orgânico assimilável
e carbono orgânico biodegradável, associados ao ozônio, ao cloro e aos processos de
oxidação avançada;
- compostos inorgânicos, como cloritos e cloratos, associados ao dióxido de cloro,
gerado quando o mesmo é exposto a luz solar, e ao bromato, associado à
ozonização.
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ORGANISMOS-ALVO

COM TRATAMENTO CONVENCIONAL
Cloro e hipocloritos
Cloraminas
Dióxido de cloro
Grupo coliformes
Ozônio
UV
Desinfecção interativa
Cloro e hipocloritos
Cloraminas
Cistos de Giardia
Dióxido de cloro
Desinfecção interativa
Cloro e hipocloritos
Cloraminas
Dióxido de cloro
Vírus
Ozônio
UV
Desinfecção interativa
Dióxido de cloro
Oocistos de Cryptosporidium Ozônio
Desinfecção interativa
Tabela

7.1

7.3.1

SEM TRATAMENTO

Cloro e hipocloritos
Dióxido de cloro
Desinfecção interativa
Cloro e hipocloritos
Dióxido de cloro
Desinfecção interativa
Cloro e hipocloritos
Dióxido de cloro
UV
Desinfecção interativa
Dióxido de cloro
Desinfecção interativa

Desinfetantes primários potenciais para a produção de água potável.
USEPA, 1999.
DESINFECÇÃO POR CLORO E DERIVADOS

Entre os diversos agentes da desinfecção existentes, o mais largamente empregado na
purificação da água é o cloro, porque:
a) é facilmente disponível como gás, líquido ou sólido (hipoclorito);
b) é barato;
c) é fácil de aplicar devido à sua alta solubilidade (7,0 g/l a aproximadamente
20ºC);
d) deixa um residual em solução, de concentração facilmente determinável, que,
não sendo perigoso ao homem, protege o sistema de distribuição;
e) é capaz de destruir a maioria dos microorganismos patogênicos.
O cloro apresenta algumas desvantagens, porquanto é um gás venenoso e corrosivo,
requerendo cuidadoso manejo e pode causar problemas de gosto e odor,
particularmente na presença de fenóis.
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O cloro é produzido comercialmente pela eletrólise da salmoura, produzindo
simultaneamente hidróxido de sódio e hidrogênio e, desta forma, tornando o
processo como um todo viável economicamente:
2 NaCl + H2O + corrente elétrica ----- 2 NaOH + Cl2 + H2O

(1)

Propriedades Físicas
No comércio, o cloro é sempre armazenado como um gás liquefeito, sob pressão, em
cilindros de aço.
O cloro líquido é cerca de 1,5 vez mais pesado do que a água e o gás é cerca de 2,5
vezes mais pesado do que o ar. À pressão atmosférica normal, entra em ebulição à 34ºC, passando a gás. 1 litro de cloro líquido transforma-se em 460 litros de gás.
Disperso na atmosfera o odor do cloro já é perceptível à concentração de 0,003 litros
de cloro em 1 m3 de ar; à 0,0015 L/m3 causa irritação nas mucosas: à 0,03 L/m3 causa
tosse, e torna-se fatal, matando instantaneamente, à concentração de 1 litro de cloro
em um metro cúbico de ar.
Propriedades Químicas
O cloro, tanto líquido como gasoso, na ausência da umidade, não ataca os metais
ferrosos, daí porque pode ser armazenado com segurança em cilindros de aço. A
umidade torna o cloro extremamente corrosivo aos metais. Resistem à solução
aquosa os seguintes materiais: PVC, polietileno, teflon e alguns tipos de borracha.
Nas condições atmosféricas normais o cloro é um gás amarelo esverdeado facilmente
detectável pelo seu cheiro extremamente irritante e penetrante.
Definições
Antes de apresentar a teoria da desinfecção pelo cloro, é útil a definição das
expressões abaixo:
- Cloro residual livre: Cloro restante na água no fim de um período de contato
determinado e que pode reagir quimicamente e biologicamente como ácido
hipocloroso ou íon hipoclorito.

140

S I STEM AS

D E TRATAME NTO E D E ABASTE CI MEN TO D E ÁG UA

D E SI NF E CÇ ÃO

- Cloro residual combinado: Parte do cloro residual total na água no fim de um
dado período de contato, que reage quimicamente e biologicamente em tanto que
cloramina.
- Cloramina: produto resultante da combinação do cloro e do amoníaco de origem
orgânico ou inorgânico. É um anti-séptico que empregado preferencialmente em
certos casos no lugar do cloro para desinfecção das águas, sobretudo no caso onde
estas contêm traços de fenóis: não se produz gosto de clorofenóis.
- Cloro residual total: quantidade total de cloro, livre ou combinado, restante após
o tempo de reação normal da água a cloração.
- Demanda de cloro: quantidade de cloro podendo ser consumida pela água para
sua desinfecção e para a destruição de matéria orgânica. A demanda de cloro para
uma dada água varia com a quantidade de cloro adicionada, o tempo de contato e a
temperatura.
- Cloração ao ponto crítico ou Break Point: adição de cloro à água até que a
demanda de cloro seja satisfeita e que toda adição subsequente estabeleça um teor
residual diretamente proporcional à quantidade adicionada acima do ponto crítico.
- Cloração marginal: cloração assegurando, após um tempo de contato reduzido,
uma certa quantidade de cloro residual não respeitando as normas de desinfecção
(prática abandonada).
- Hipercloração: Cloração acima do ponto crítico, feita com dosagens
deliberadamente elevadas para produzir concentrações residuais de cloro livre ao
combinado suficientemente elevadas para exigir a descloração.
- Descloração: redução parcial ou completa do cloro residual de uma certa água por
todo processo físico ou químico.
Aspectos químicos da cloração
O cloro gasoso e os hipocloritos reagem rapidamente na água para formar o acido
hipocloroso, HOCl, que é o produto ativo na desinfecção.
Reação do cloro gasoso
Cl2 + H2O → HOCl + Cl- + H+

(2)

Reação do hipoclorito de sódio
NaOCl + H2O → HOCl + Na+ + OH-
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Reação do hipoclorito de cálcio
Ca (OCl)2 + 2H2O → 2HOCl + Ca2+ + 2OH-

(4)

As equações 2, 3 e 4 mostram que a diferença principal entre os hipocloritos e o cloro
gasoso refere-se aos produtos secundários. Na realidade, a adição do cloro gasoso
libera íons hidrogênio, H+, o que abaixa o pH da água, enquanto a adição de
hipocloritos libera íons hidróxidos, OH-, o que aumenta o pH da água (será visto
adiante que a desinfecção é menos eficaz quando o pH é elevado).
O ácido hipocloroso, HOCl, é um ácido fraco que reage de seguinte maneira:
HOCl ↔ H+ + OCl-

(5)

Esta reação é função do pH da água. Assim, um pH elevado favorece a liberação dos
íons hipoclorito, OCl-. Por outro lado, quando a concentração de cloro livre é de
alguns mg/l e o pH está situado entre 5 e 9, a reação 5 é incompleta; nestas
condições, há coexistência de HOCl e de OCl-. Pode-se calcular a proporção de cada
um destes constituintes da seguinte maneira:

ou seja
(6)

- O valor de K1 é função da temperatura (tabela 2).
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Tabela 7.2

Temperatura (ºC)

K1 (mol/l)

0
5
10
15
20
25

1,5.10
1,8.10
2,0.10
2,3.10
2,6.10
2,9.10

-8

-8

-8

-8

-8

-8

Variação da constante de equilíbrio, K1, do ácido hipocloroso em
função da temperatura.

Os principais compostos a base de cloro utilizados na desinfecção são o cloro na sua
forma gasosa e de hipoclorito (hipoclorito de sódio e hipoclorito de cálcio), e o
dióxido de cloro.
Quando o cloro gasoso, ou uma das formas de hipoclorito, é adicionada a uma água
contendo quantidades desprezíveis de nitrogênio, matéria orgânica e outras
substâncias que demandam cloro, rapidamente se estabelece um equilíbrio entre as
várias espécies químicas em solução. O cloro atua como um agente oxidante
poderoso e freqüentemente se dissipa no meio, tão rapidamente, que pouca
desinfecção é conseguida até que quantidades significativas da demanda de cloro
tenham sido aplicadas. O termo cloro livre disponível é utilizado para se referir à
concentração total de cloro molecular (Cl2), ácido hipocloroso (HOCl) e íon
hipoclorito (OCl-).
Reações do cloro com o nitrogênio
Se a água a desinfetar não contivesse nenhum composto nitrogenado, a cloração seria
um tratamento simples, pois:
• O cloro residual total seria exclusivamente devido ao cloro livre;
• Poderia-se facilmente determinar a quantidade de cloro residual;
• Poderia-se prever e controlar com precisão a eficiência do cloro;
• Eliminar-se-ia praticamente o gosto e o odor provocados pela cloração.
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Infelizmente, os compostos nitrogenados são quase sempre presentes na água a
desinfetar, seja sob a forma orgânica (ácidos aminados e protéicos), seja sob a forma
inorgânica (amoníaco, nitritos e nitratos). Desde que o cloro reage com um
composto nitrogenado e com o hidrogênio, há a produção de cloro combinado sob
diferentes formas.
Monocloraminas
HOCl + NH3 → NH2Cl + H2O

(7)

Dicloraminas
HOCl + NH2Cl → NHCl2 + H2O

(8)

Tricloraminas
HOCl + NHCl2 → NCl3 + H2O

(9)

Estas três reações dependem da temperatura da água, de seu pH, do tempo de
contato e da relação cloro/amoníaco.
Cloração ao Ponto Crítico (Break Point)
Quando é adicionada uma concentração crescente de cloro em uma água contendo
nitrogênio amoniacal e substâncias redutoras, obtém-se resultados a partir dos quais
é possível traçar uma curva semelhante àquela apresentada na figura 5.
Pode-se explicar a configuração desta curva da seguinte maneira: até o valor A, o
cloro adicionado reage com os agentes redutores (H2S, Mn2+ , Fe2+) e a matéria
orgânica não nitrogenada; a partir do valor A, o cloro adicionado reage com o
nitrogênio amoniacal, o que produz monocloraminas e isto até o valor B.
A curva apresenta teoricamente um máximo (ponto B) quando a relação molar entre
o cloro (HOCl, expresso em equivalentes de Cl2) e o nitrogênio amoniacal (NH4,
expresso em equivalentes de N) é de 1:1 (em massa, esta relação é de 5:1). Acima do
valor B, quando a relação de massa entre o Cl2 e o MnH 4 é superior a 5, as
monocloraminas são transformadas em dicloraminas e em ácido clorídrico, HCl. As
principais reações que explicam estas transformações sucessivas são as seguintes:
NH2Cl + NHCl2 + HOCl → N2O + 4HCl
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Figura

7.1

4NH2Cl + 3Cl2 + H2O → > N2 + N2O + 10HCl

(11)

2NH2Cl + HOCl → N2 + H2O + 3HCl

(12)

NH2Cl + NHCl2 → N2 + 3HC

(13)

Cloração ao ponto crítico.

Por outro lado, a curva apresenta teoricamente um mínimo (ponto C, chamado
ponto crítico ou ponto de subida) quando a relação de massa entre o cloro e o
amoníaco é de 7,6:1 (na prática, entretanto, constata-se que o ponto crítico é atingido
quando esta relação oscila entre 8:1 e 10:1). Visto que as dicloraminas dão à água um
gosto desagradável de cloro, deve-se evitar as concentrações de cloro cujo efeito é
representado pela parte da curva situada entre os pontos B e C.
Enfim, acima do ponto crítico, o cloro adicionado é cloro livre muito eficaz para a
desinfecção.
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Dióxido de cloro
O dióxido de cloro era utilizado principalmente devido a seu poder oxidante elevado,
graças ao qual podia-se eliminar gosto, odor, ferro e manganês presentes na água.
Para uma desinfecção contínua, era utilizado sobretudo o cloro, mais barato. Depois
de algum tempo, observou-se que em certos casos, o cloro reagia com a matéria
orgânica para formar substâncias cancerígenas (trihalometanos), o que não é o caso
com o dióxido de cloro. Por esta razão utiliza-se com mais freqüência o dióxido de
cloro e o cloro. Assim, trata-se primeiramente com o dióxido de cloro as águas que
contém bastante matéria orgânica, o que permite desinfectar e oxidar esta última,
assim que eliminar uma boa parte do gosto e odor, e sem gerar produtos
cancerígenos. Em seguida, quando a totalidade da matéria orgânica é oxidada,
efetua-se uma pós-cloração que permite a manutenção de uma concentração residual
de cloro na água distribuída.
Propriedades químicas e físicas do dióxido de cloro
O dióxido de cloro, sendo um gás instável e explosivo em temperaturas superiores a 40 C, deve ser produzido imediatamente antes sua injeção na água. A solubilidade
do dióxido de cloro depende da temperatura e da pressão. Assim, a uma temperatura
de 20 C e uma pressão parcial de 5,3 kPa, a solubilidade do dióxido de cloro é de 4g/
L, enquanto que a do cloro é de 7g/L nas mesmas condições de pressão, a
solubilidade do dióxido de cloro aumenta até 7g/L na água gelada. Enfim, apesar de
o dióxido de cloro ser solúvel em água, ele não reage quimicamente com esta.
o

o

Reação química do dióxido de cloro
O dióxido de cloro (ClO2) é uma molécula neutra na qual o cloro está em estado de
oxidação +4. As principais reações de formação do dióxido de cloro são:

2NaClO + Cl
2

2(g)

→ 2ClO

2(g)

+ 2NaCl (formação de ClO2 a partir de clorito)

NaClO + 1/2H O + 1/2H SO → ClO
H O (formação de ClO2 a partir de clorato)
3

2

2(g)

2

4

2(g)

2

(14)

+1/2O + 1/2Na SO +
2

2

4

(15)

5NaClO + 4HCl → 4ClO + 5NaCl + 2H O (formação de ClO2 a partir de ácido
2

clorídrico)

2

2

(16)

A característica química mais importante do dióxido de cloro é a sua capacidade de
oxidar outras substâncias, através de um mecanismo de transferência de um único
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elétron, onde o ClO2 é reduzido a clorito (ClO2-), sem produção de hipoclorito ou
cloro gasoso.
ClO 2(aq) + e - = ClO 2- (redução do dióxido de cloro)

(17)

Por este motivo, e por oxidar seus precursores, o ClO2 apresenta reduzida formação
de subprodutos organoclorados. No entanto o próprio clorito, e também o clorato,são
apontados como subprodutos do uso de ClO2, potencialmente nocivos à saúde
humana, suspeitos de produzir anemia hemolítica e outros efeitos.
Este gás deve ser preparado no local de uso, pois reage vigorosamente com agentes
redutores, quando está em altas concentrações, não podendo ser armazenado.
As características do dióxido de cloro são resumidas abaixo:
• Apesar de ser muito solúvel, não reage quimicamente com a água;
• Reage rapidamente com a matéria oxidável;
• Não reage com o nitrogênio amoniacal;
• Não forma trihalometanos quando utilizado para desinfetar águas contendo matéria
orgânica;
• Para uma mesma água, a demanda de dióxido de cloro é mais elevada que a demanda
de cloro, visto que o poder oxidante do primeiro é mais elevado que o do segundo;
• O dióxido de cloro elimina eficazmente os fenóis;
• É mais estável na água do que o cloro.
Poder desinfetante do dióxido de cloro
Medidas efetuadas sobre uma água de esgoto cuja DBO era de 160 mg/l e o pH de 8,5
e que continha uma cultura pura de bactérias E. Coli, mostraram que 90% das
bactérias foram destruídas em 5 minutos quando a concentração residual de cloro era
de 5 mg/l.; a mesma eficiência foi obtida para uma concentração residual de dióxido
de cloro de 0,9 mg/l. Aliás, o poder desinfetante do dióxido de cloro aumenta com o
pH. Assim quando o pH é de 6,5, o cloro (sob a forma de ácido hipocloroso) destrói
mais eficazmente a bactérias E. Coli que o dióxido de cloro. Por outro lado, quando o
pH é de 8,5, o dióxido de cloro é ligeiramente mais eficaz que o cloro em pH 6,5.
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O dióxido de cloro é mais eficiente que o cloro para a destruição dos esporos e ele é
tão eficiente que o ozônio para no que diz respeito aos vírus. Este último caso pode
ser explicado da seguinte maneira: dado que a camada protetora dos vírus contém
proteínas que tem a propriedade de adsorver o dióxido de cloro, este é concentrado
em torno desta camada.
Processo de produção do dióxido de cloro
No campo do tratamento de águas, os processos de produção do dióxido de cloro são
baseados na reação química do clorito de sódio com o cloro, ou seja

2NaClO + Cl2 → 2ClO + 2NaCl
2

2

(18)

Estequiometricamente, 1,34 g de clorito de sódio reage com 0,5 g de cloro para
produzir 1 g de dióxido de cloro. Na prática, entretanto, dado que o clorito de sódio
utilizado apresenta somente 80% de pureza, deve-se então pensar em 1,68 g. Os dois
principais processos de produção baseados nesta reação são os processo OLIN e o
processo CIFEC. O processo OLIN é sobretudo utilizado na indústria de papel,
enquanto recorre-se ao processo CIFEC nas usinas de tratamento de águas de
consumo.
Instalações para Aplicação de Cloro-gás
As pequenas instalações geralmente compreendem um único compartimento onde
ficam os aparelhos cloradores, cilindros de cloro e acessórios. Nas instalações
maiores, torna-se conveniente a separação das unidades, colocando-se os cilindros a
parte, em situação mais fácil para carga e descarga. Esta separação é obrigatória, no
caso do uso de cilindros de tonelada.
- Os cloradores devem ser colocados o mais próximo possível do ponto de cloração.
- A área de armazenamento deve ser bem ventilada e acessível, com temperaturas
acima de 10ºC, pois abaixo desta temperatura há uma diminuição sensível da
descarga de cloro e o fluxo torna-se intermitente (principalmente em pequenas
instalações). Todas as instalações de cilindros pequenos devem ser abrigadas em
salas que mantenham, natural ou artificialmente, uma temperatura por volta dos
18 – 20ºC.
- Deve-se evitar qualquer possibilidade de aquecimento direto sobre os cilindros.
Combustíveis e materiais inflamáveis, elementos de aquecimento, radiadores ou
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qualquer outra fonte de calor não serão permitidas na área ou próximos à área de
armazenamento. Deve-se também, evitar a exposição dos cilindros à luz solar.
- A sala dos cloradores não deverá comunicar-se diretamente com os demais
compartimentos da estação de tratamento. Assim qualquer vazamento não trará
prejuízo para o funcionamento das outras partes da instalação.
- Como o cloro é mais pesado do que o ar, não se deve armazená-lo em áreas
situadas abaixo do nível do solo e não é permitida qualquer comunicação direta ou
indireta com outras áreas situadas no subsolo, como, por exemplo, um poço de
elevador ou escada de acesso.
- A porta do compartimento dos cloradores deverá abrir para fora e junto desta na
parte externa deverão estar à disposição, máscaras contra gás.
- Os compartimentos deverão possuir ventilação forçada através de exaustores
localizados junto ao piso.
- Os interruptores dos exaustores deverão ser localizados na parte externa do
compartimento e ser acionados sempre que se pretender entrar no compartimento.
- A tubulação de condução de cloro ao aparelho deve ser resistente à pressão e ao
cloro seco (tubos de aço, de ferro, de cobre).
- Para transferência do cloro em solução até o ponto de aplicação deverão ser
utilizados tubos de plásticos e nunca tubos metálicos.

7.3.2

DESINFECÇÃO POR OZÔNIO

O ozônio é um gás instável composto de moléculas de oxigênio triatômico, O3. Visto
que o ozônio se decompõe rapidamente em oxigênio, deve-se produzi-lo
imediatamente antes de sua utilização, graças a emissão de uma descarga elétrica sob
alta tensão em uma atmosfera contendo ar seco. Na produção do ozônio, os custos
associados a energia elétrica utilizada e a manutenção são muito importantes.
Na América do norte, até recentemente, graças a qualidade relativamente elevada das
águas brutas, pode-se obter uma água tratada de boa qualidade a partir de
desinfetantes mais baratos que o ozônio (cloro, hipoclorito, etc.). Entretanto, depois
do início dos anos 70, a baixa na qualidade das águas brutas, causadas pelo
lançamento cada vez maior de águas usadas municipais, industriais e agrícolas,
incitou os especialistas a preconizar a utilização do ozônio devido suas propriedades
oxidantes e desinfetantes.
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Propriedades físicas do ozônio
O ozônio é um gás azul instável que libera um odor irritante característico. Uma
atmosfera que contém mais de 0,25 mg/l de ozônio é em geral considerada como
perigosa. Visto que o ozônio é um oxidante muito poderoso, deve-se escolher com
cuidado os materiais com os quais ele entra em contato; o vidro e a porcelana
resistem bem ao ozônio, o que não é o caso da borracha.
o

A solubilidade do ozônio na água é de 570 mg/l a 20 C, ou seja, 12 vezes menor que
aquela do cloro nas mesmas condições. Na água pura, o ozônio reage da seguinte
maneira:

O + H O → HO + OH-

(19)

HO + OH

(20)

-

3

2

3

-

3

-

→ 2HO

2

→ HO + 2O
HO + HO → H O + O
O + HO
3

2

2

(21)

2

2

(22)

2

Aparentemente o HO2 e o HO formados quando da decomposição do ozônio sejam
os principais elementos que intervêm na oxidação das impurezas.
Propriedades químicas do ozônio
O ozônio é ao mesmo tempo um forte oxidante e um desinfetante.
Poder oxidante do ozônio
O poder oxidante elevado do ozônio é a característica que torna este produto tão
interessante para o tratamento das águas. Na realidade, o ozônio permite a redução
da cor, dos gostos e dos odores, de destruir os produtos a base de fenol e de oxidar os
íons ferroso e manganoso solúveis, o que os transforma em íons insolúveis. Além do
mais, este poder oxidante elevado permite a quebra dos complexos orgânicos do ferro
e do manganês, que não se dão, em geral, com os processos habituais de eliminação
do ferro e do manganês. Aliás, contrariamente ao cloro, o ozônio não reage com o
nitrogênio amoniacal. Entretanto, estudos recentes revelaram que a reação de certos
produtos orgânicos e de certos pesticidas poderia provocar a formação de produtos
cancerígenos.
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Poder desinfetante do ozônio
O poder desinfetante do ozônio é de 10 a 100 vezes superior àquele do cloro, e isto
para todos os tipos de microorganismos. Ele é mesmo eficaz contra os esporos e
cistos, que são, aliás, microorganismos dos mais resistentes.
Considerando o fraco número de estudos efetuados neste tema, conhece-se mal o
comportamento do ozônio em função da variação do pH da água. Parece, entretanto,
que o poder desinfetante do ozônio não é afetado no intervalo de pH situado entre 6
e 8,5. A influência da temperatura sobre o poder desinfetante do ozônio também não
é muito conhecida. Porém, sabe-se que em temperaturas elevadas, o ozônio é menos
estável e que a transferência do ozônio para a água é mais difícil, dado que a
solubilidade na água é reduzida.
A quantidade de ozônio a adicionar na água para obter-se uma boa desinfecção varia
de uma água a outra em função da demanda de ozônio devido às matérias orgânicas
por ele oxidado. Assim, no caso em que uma melhoria das qualidades organolépticas
é o objetivo, contenta-se com uma câmara de contato com um só compartimento. Tal
tempo estaria compreendido entre 4 a 6 minutos.
No caso em que uma ação virulicida confiável é o objetivo, admite-se em geral que
seria necessário manter uma taxa de ozônio residual de aproximadamente 0,4 g/m3
durante 4 minutos. É necessário então realizar o contato em dois compartimentos. O
primeiro compartimento é destinado a atender a demanda química de ozônio da
água. No caso de fracas demandas pose-se basear operação em 0,4 a 1 g/m3 e um
tempo de contato de 4 a 6 minutos. Entretanto, a taxa de aplicação pode se elevar a 5/
m3 dependendo da quantidade de micropoluentes a eliminar. O tempo de contato
por sua vez pode variar de 4 a 12 minutos Em qualquer caso porém, deve-se avaliar
esta demanda primeiramente em laboratório. O segundo compartimento é então
reservado a ação desinfetante propriamente dita onde é aplicado o residual
mencionado.
Se a água é armazenada durante longo tempo ou se os utilizadores estejam distantes
da estação de tratamento, o teor de ozônio residual pode ser nulo. Na ausência de
desinfetante residual pode haver proliferação de microrganismos na rede. Neste caso,
realiza-se em geral uma injeção de fracas doses de cloro ou dióxido de cloro a fim de
evitar tais proliferações.
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Processo de produção de ozônio
Os dois principais processos de produção do ozônio são baseados sobre a ação
fotoquímica dos raios ultravioletas (modo de produção do ozônio atmosférico) e
sobre a ação de uma descarga elétrica sob alta tensão em uma atmosfera contento ar
seco (processo utilizado na indústria). Pode-se produzir ozônio a partir do ar ou a
partir do oxigênio puro; neste último caso, o rendimento, em massa, do gerador de
ozônio é aproximadamente duas vezes mais elevado.
Há a produção de ozônio quando é imposta uma diferença de potencial elevada
(corrente alternada) a dois eletrodos entre os quais circula o ar ou o oxigênio puro.
Os critérios a levar em consideração quando da concepção de um gerador de ozônio
são: a diferença de potencial e a freqüência da corrente elétrica, as características do
material dielétrico (constante dielétrica e espessura) e o espaço que separa os
dielétricos. Em condições otimizadas de produção de ozônio, tem-se:
∆E

= KpL

Y/A = knε∆E2/δ
e
Onde
- ∆E = diferença de potencial entre os eletrodos
- p = pressão do gás entre os eletrodos
- L= distância entre os eletrodos
- Y/A = produção de ozônio por unidade de superfície dos eletrodos
- n = freqüência da corrente elétrica
- ε = constante dielétrica
- δ = espessura do dielétrico
Constata-se que o rendimento de um gerador de ozônio é proporcional ao quadrado
da diferença de potencial; entretanto, quanto maior é a diferença de potencial, maior
é o risco que quebra dos eletrodos. Além do mais, para se obter uma diferença de
potencial elevada, é necessário recorrer a uma pressão de ar elevada, o que provoca
freqüentemente uma elevação da temperatura. Pode-se igualmente aumentar o
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rendimento do gerador de ozônio reduzindo-se a espessura do dielétrico, mas, neste
caso ainda aumenta-se o risco de quebra e, por isso mesmo os gastos de manutenção.
Por outro lado, um aumento da freqüência da corrente elétrica permite a obtenção,
sem risco, de um melhor rendimento.
Deve-se alimentar o gerador de ozônio com gás seco e limpo. Uma boa parte da
energia elétrica fornecida ao gerador é transformada em calor, por isso deve-se prever
um sistema de resfriamento apropriado. Em resumo, lembra-se que, para otimizar o
rendimento de um gerador de ozônio devemos: determinar valores da pressão do gás
e o espaço que separa os eletrodos que permitem manter uma diferença de potencial
relativamente fraca entre os mesmos; utilizar um dielétrico fino cuja constante
dielétrica seja elevada (utiliza-se freqüentemente o vidro, pois ele é barato e
disponível); escolher uma corrente elétrica de freqüência elevada (300 a 2000 Hz);
adotar um sistema de resfriamento eficaz.
O ozônio é uma forma alotrópica de alta energia do elemento oxigênio, sendo muito
instável. Além disso, o ozônio possui cor azul e é muito solúvel em água. Visto que o
mesmo se decompõe rapidamente em oxigênio, deve-se produzi-lo imediatamente
antes de sua utilização. Na produção do ozônio, os custos associados à energia
elétrica utilizada e a manutenção são muito importantes.
Efeitos da ozonização
A aplicação de O3 à água tem vários efeitos:
• Oxidação da matéria orgânica, produzindo ozonidas e CO2;
• Alvejamento e melhoria da cor;
• Redução dos teores de ferro e manganês;
• Ação sobre os ácidos húmicos, formando produtos biodegradáveis;
• Desintegração de fenóis;
• Remoção de certas substâncias orgânicas não biodegradáveis.
Ademais, o ozônio não é afetado pela presença de amônia, da maneira como o cloro
é.
O ozônio é um poderoso agente oxidante, de rápida ação. A demanda de O3 é muito
influenciada pela presença de matéria orgânica.
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Uma grande desvantagem da ozonização é o fato de que os residuais obtidos não são
persistentes, desaparecendo em pouco tempo.
O ozônio vem sendo empregado a mais de 80 anos. Atualmente ele vem sendo usado
para outras finalidades além da desinfecção, como oxidação de matéria orgânica e
inorgânica, pré-tratamento de água de abastecimento e águas residuárias, e também
na medicina.
As principais propriedades do ozônio são:
- temperatura de ebulição: - 112 ºC à pressão atmosférica.
- solubilidade na água: é parcialmente solúvel e aproximadamente igual a 30 vezes a
do oxigênio para temperaturas da água entre 0 e 30 ºC.
- concentração de ozônio no gás quando o ar é usado na sua geração: 1 - 3%.
- concentração de ozônio no gás quando o oxigênio é usado na sua geração: 2 - 6%.
- concentração de ozônio no ar que pode causar explosão: 15 - 20%.
- estabilidade em solução aquosa: relativamente instável, com meia vida de 165 min
à temperatura de 20 ºC.
- estabilidade no ar: muito estável, com meia vida de cerca de 12 horas em condições
normais de pressão e temperatura.
Produção de Ozônio:
O ozônio (O3) é produzido através de descarga elétrica em uma abertura, através da
qual escoa um gás contendo oxigênio. De difícil transporte e armazenamento, o
ozônio é geralmente produzido próximo ao local de uso.
A célula geradora de ozônio faz parte de uma instalação complexa, que depende do
uso de oxigênio puro ou do ar, como mostrado esquematicamente na figura a seguir.
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Figura

Esquema típico de uma instalação de ozonização.

7.2

Vantagens: (Técnica de Abastecimento de Água)
- - redução de odor, gosto e cor;
- - poderoso oxidante;
- - ação desinfetante para uma gama de pH bem grande;
- - ação bactericida 300 a 3000 vezes mais rápida que o cloro para o mesmo tempo de
contato;
- -não há perigo quando numa superdosagem.
Desvantagens:
- - não tem ação residual;
- - gasto com energia elétrica 10 a 15 vezes maior que os gastos com cloro.

7.4

DESINFECÇÃO POR AGENTES FÍSICOS

7.4.1

RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA (UV)

O método de desinfecção com radiação ultravioleta utiliza energia elétrica a fim de
gerar radiação para a eliminação, inativação ou inviabilização de microorganismos.
Ao contrário de outros desinfetantes, que têm ação química, a ação ultravioleta atua
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por meio físico, atingindo principalmente os ácidos nucléicos dos microorganismos,
promovendo reações fotoquímicas que inativam os vírus e bactérias.
Os raios UV, como componentes invisíveis da luz solar, são constituintes da radiação
atmosférica natural. Como os raios-X, microondas e raios infravermelhos, os raios
UV são uma forma de radiação eletromagnética. Artificialmente, a radiação UV pode
ser produzida fazendo passar uma corrente elétrica num tubo de quartzo com baixa
pressão de vapores de mercúrio. A emissão da radiação ultravioleta está situada na
faixa de espectro eletromagnético entre a radiação da luz visível e os raios-X.
A mais alta energia da radiação UV é absorvida na superfície da camada orgânica
(tecido), cujo efeito pode ser muito danoso, dependendo da duração e intensidade da
radiação. Esta propriedade é então utilizada para desinfecção, eliminando
microorganismos durante a exposição aos raios UV. O comprimento de onda de
254nm corresponde ao maior nível de inativação celular devido à radiação UV-C, e o
mesmo é relativo à emissão máxima de lâmpadas de baixa pressão de vapor de
mercúrio. O intervalo de comprimento de onda compreendido entre 245 e 285 nm é
considerado a faixa germicida ótima para a inativação de microorganismos.
Para a geração da radiação UV utiliza-se lâmpadas fluorescentes de vapor de
mercúrio, sendo o mais eficiente o tipo de baixa pressão (lâmpadas de média e alta
pressão apresentam menor eficiência de geração UV, maior consumo de energia e
maior aquecimento). Estas lâmpadas germicidas são fabricadas com tipo especial de
vidro de quartzo que permite a passagem de 70% a 90% da radiação UV-C (vidro
comum não).
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