
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS 
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 
                      TECNOLOGIA AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS 

 
 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO  DO  DESEMPENHO  DE  UMA ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ÁGUA COM SISTEMA DE FILTRAÇÃO 

DIRETA ASCENDENTE EM ESCALA REAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestranda:  
Mirtys Arruda de Sá 

 
Orientador: Paulo Tadeu Ribeiro de Gusmão 

Co-orientador: Sávia Gavazza dos Santos Pessôa 
 
 
 
 
 
 

RECIFE – PE 
Março / 2012 



 
MIRTYS ARRUDA DE SÁ  

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO  DO  DESEMPENHO  DE  UMA ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ÁGUA COM SISTEMA DE FILTRAÇÃO 

DIRETA ASCENDENTE EM ESCALA REAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIFE – PE 

Março / 2012 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Civil da Universidade 
Federal de Pernambuco, orientada pelo Prof. 
Paulo Tadeu Ribeiro de Gusmão e co-orientada 
por Sávia Gavazza dos Santos Pessôa, como 
parte dos requisitos para obtenção do grau de 

Mestre em Engenharia Civil. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação na fonte 
Bibliotecária Margareth Malta, CRB-4 / 1198 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S111a Sá, Mirtys Arruda de. 
Avaliação do desempenho de uma estação de tratamento de água com 

sistema de filtração direta ascendente em escala real / Mirtys Arruda de Sá. 
- Recife: O Autor, 2012. 

115 folhas, il., gráfs., tabs. 
 
Orientador: Prof. Dr. Paulo Tadeu Ribeiro de Gusmão. 
Co-Orientadora: Profª. Drª. Sávia Gavazza dos Santos Pessôa. 
Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. CTG. 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, 2012. 
Inclui Referências Bibliográficas e Anexos. 
 
1. Engenharia Civil. 2. Tratamento de água para abastecimento. 3. 

Filtração direta ascendente. 4. Operação de estação de tratamento de água 
por filtração direta ascendente. I. Gusmão, Paulo Tadeu Ribeiro de. 
(Orientador).  II. Pessôa, Sávia Gavazza dos Santos. (Co-Orientadora). III. 
Título. 

      
                        UFPE 
 
624 CDD (22. ed.)          BCTG/2012-148 

 



 

 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 

 

A comissão examinadora da Defesa de Dissertação de Mestrado 
  

AVALIAÇÃO  DO  DESEMPENHO  DE  UMA ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ÁGUA COM SISTEMA DE FILTRAÇÃO 

DIRETA ASCENDENTE EM ESCALA REAL 

 

defendida por 

 

Mirtys Arruda de Sá 

 

Considera a candidata APROVADA 

 

Recife, 29 de março de 2012 

 

___________________________________________ 
Paulo Tadeu Ribeiro de Gusmão – UFPE 

 (orientador) 
  

 
 

___________________________________________ 
Sávia Gavazza dos Santos Pessôa – UFPE 

 (co-orientador) 
  

 
 

___________________________________________ 
Nélia Henriques Callado – UFAL 

(examinador externo) 
 

 
 

___________________________________________ 
Jaime Joaquim da Silva Pereira Cabral - UFPE 

 (examinador interno) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho  

 

Aos meus pais, Milton e Aparecida, 

pelo passado que herdei. 

 

Ao meu amor, Agenor Gomes, 

pelo presente que desfruto e, 

 

Ao meu filho, João Marcelo, 

pelo  futuro que edificarei!  



AGRADECIMENTOS 

 

  
À Deus, pela vida e todas as maravilhas que ela nos proporciona; 
 
À minha mãe, amiga e companheira de todas as horas, Maria Aparecida, que sempre esteve 
ao meu lado, me apoiando nos momentos difíceis e me ajudando a conquistar os meus 
sonhos. Mainha obrigada por tudo, Você é demais!  
 
Ao meu filho, João Marcelo, pela sua chegada em minha vida. 
 
Ao meu esposo, que cobriu minha ausência junto ao nosso filho, nos momentos de estudo. 
 
Aos meus irmãos: Marcelo “in memorian”, que tenho certeza que escutou as minhas 
orações quando me senti cansada precisando de forças para continuar e Fernando, que 
sempre foi um exemplo de perseverança e sucesso. 
 
À minha amada Tia Ednilda que sempre esteve presente na minha vida como uma mãe 
protetora, torcendo por todas as minhas conquistas. 
 
Ao meu orientador, Paulo Tadeu, que depositou confiança em meu trabalho, me apoiando 
em todos os momentos. Professor essa conquista é nossa! 
 
À minha co-orientadora, Sávia Gavazza, por mais uma vez está presente em minha vida 
profissional, me dando apoio e confiança para concluir este trabalho;  
 
À equipe técnica e operacional da Estação de Tratamento de água utilizada como 
referência para os estudos desta dissertação, pela cooperação e contribuição durante todo o 
período da pesquisa. 
 
À AMUPE, pela compreensão nos momentos de ausência e em especial à amiga, Etienete 
Braga, pelo apoio e incentivo na minha vida profissional. 
 
Aos amigos da UFPE, em especial a Patrícia Macedo pelas trocas de conhecimento e pelo 
incentivo na reta final deste trabalho. 
 
À Andréa Negromonte que sempre se mostrou prestativa e presente nos momentos de 
dúvidas e fraquezas. 
 

 

 

 



RESUMO 

 

 

SÁ, M. A. de.  Avaliação do Desempenho de uma Estação de Tratamento de água com 

Sistema de Filtração Direta Ascendente em Escala Real. 2012. 115p. Dissertação 

(mestrado). Centro de Tecnologia e Geociência, Universidade Federal de Pernambuco. 

Pernambuco, 2012. 

 

O desempenho de uma Estação de Tratamento de Água (ETA) depende, inicialmente, de uma seleção 

adequada da tecnologia de tratamento e de um projeto criterioso, acompanhados da disponibilidade de 

recursos humanos e materiais que propiciem uma boa rotina de operação. Neste trabalho foi avaliado o 

desempenho da tecnologia da Filtração Direta Ascendente adotada em uma Estação de Tratamento de 

Água em escala real, nos anos I e III, uma vez que nesse ano a companhia de saneamento responsável 

por sua implantação e operação, em face do precário desempenho que vinha apresentando, introduziu 

modificações de modo a transformá-la em ETA do tipo convencional (ou de ciclo completo). O 

trabalho foi estruturado nas seguintes etapas: (i) coleta de informações preliminares e caracterização 

das unidades componentes da ETA; (ii)  acompanhamento e registro dos procedimentos operacionais; 

(iii) coleta e análise das resultados operacionais da própria estação, especialmente parâmetros físico-

químicos indicadores de qualidade da água; e (iv) avaliação conjunta dos resultados e dos 

procedimentos operacionais adotados. A conclusão do trabalho ressalta aspectos de suma importância: 

o conhecimento da variação da qualidade da água bruta no processo de seleção da tecnologia de 

tratamento a ser utilizada; a necessidade, óbvia, de se implantar uma ETA em conformidade com o seu 

projeto executivo; a execução de procedimentos operacionais adequados; e a necessidade de correto e 

permanente controle operacional em todas as etapas do processo de tratamento. 

 

 

Palavras-chave: Tratamento de água para abastecimento; Filtração Direta Ascendente; Operação de 

Estação de Tratamento de Água por Filtração Direta Ascendente. 

 
 
 

 

 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 

 

SÁ, M. A. de.  Evaluation of the performance of a Water Treatment Plant with Up flow 

direct filtration system in real scale. 2012. 115p. Dissertation (masterdegree). Geoscienceand 

Technology Center, Pernambuco Federal University. Pernambuco, 2012. 

 

 

The performance of a Water Treatment Plant (WTP) depends, initially, on the selection of the 

appropriate technology and the careful implementation of the project, followed by the 

availability of human resources and materials that provide a good operation routine. In this 

study it was evaluated the performance of the up flow direct filtration technology applied to 

the years I and III. From year IV, the company responsible for the plant operation changed the 

treatment technology to a conventional WTP (or complete cycle). This study was divided into 

the following steps: (i) preliminary information search and characterization of the components 

unit of the WTP; (ii) monitoring and recording of operational procedures; (iii) search and 

analysis of the operational results at the station itself, mainly the physical chemical 

parameters of water quality; and (iv) evaluation of the results and operating procedures 

adopted. The conclusion of the study describes some aspects: The relation between the water 

quality fluctuation and the  technology used; the need implementation of  WTP in accordance 

of the executive project;  perform of appropriate operational procedure; and the need of 

appropriate and permanent operational control in all stages of the treatment process.    

 

 

Keywords: Water treatment for human; up flow direct filtration; operating the Water 

Treatment Plant by up flow direct filtration. 
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1  INTRODUÇÃO 
 
 

Nas últimas décadas, a crescente demanda por estações de tratamento de água que 

apresentem baixo custo para implantação, consumo reduzido de produtos químicos e 

funcionamento simplificado, têm levado a investigação intensiva no Brasil, por tecnologias 

que atendam essas necessidades, demonstrando a potencialidade dessa solução para o 

tratamento de água, principalmente nas localidades onde o consumo é pequeno comparado ás 

grandes cidades desenvolvidas economicamente, onde se justifica o uso de tecnologias mais 

complexas. 

 

A tecnologia que atende essa necessidade, produzindo água dentro dos padrões de 

potabilidade é a Filtração Direta, que pode ser ascendente ou descendente, ou ainda, a 

combinação das duas, a depender da qualidade da água bruta, que deve ser analisada 

detalhadamente, pois tem papel fundamental na decisão do tratamento que deverá ser 

utilizado. 

 

A Filtração Direta possui algumas limitações de aplicação, entre elas: as características 

físicas (cor verdadeira e turbidez elevadas), a microbiologia (algas e coliformes) e os 

organismos resistentes à desinfecção. Suas principais vantagens frente a uma ETA por ciclo 

completo (convencional) são: necessidade de menor espaço físico para implantação, menor 

gasto com equipamentos e obras civis, redução do consumo de produtos químicos 

(coagulante) e facilidade na operação e manutenção. 

 

Neste trabalho foi realizada a avaliação do desempenho de uma Estação de Tratamento 

de Água (ETA) na qual foi utilizada a tecnologia da Filtração Direta Ascendente, tomando 

como base parâmetros físico-químicos indicadores de qualidade da água (turbidez, ferro total 

e manganês total) determinados pela equipe técnica operacional da ETA e disponíveis em 

seus registros de controle operacional. O trabalho consistiu especificamente da avaliação da 

qualidade da água filtrada produzida na ETA; da avaliação da adequação da tecnologia 

empregada às características da água do manancial explorado; e da avaliação dos 

procedimentos operacionais e de controle adotados nas etapas de pré-tratamento (oxidação), 

coagulação e filtração ascendente. 
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2 OBJETIVOS 
 
 

O trabalho teve como objetivo geral avaliar o desempenho da tecnologia da Filtração 

Direta Ascendente utilizada numa Estação de Tratamento em escala real. Seus objetivos 

específicos foram: (i) analisar as etapas previstas no projeto da ETA; (ii) analisar a situação 

atual da ETA, juntamente com os procedimentos operacionais que estavam sendo adotados. 

(ii) avaliar a qualidade da água filtrada produzida na citada ETA e a adequação da tecnologia 

empregada às características da água do manancial explorado, considerando parâmetros 

físico-químicos indicadores de qualidade da água (turbidez, cor aparente, ferro total e 

manganês total) disponíveis nos registros de controle operacional da ETA; e (ii) avaliar os 

procedimentos operacionais e de controle adotados nas etapas de pré-tratamento (oxidação), 

coagulação e filtração ascendente. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 

Esta revisão de literatura enfoca, basicamente, aspectos relacionados às operações de 

filtração que são objeto da investigação. Assim, inicialmente, são abordados os mecanismos 

de purificação da água que ocorrem durante sua filtração em meio granular. Em seguida, é 

revisada a literatura referente à filtração direta ascendente, a coagulação química da água, 

aspectos funcionais e comportamentais das camadas suporte e granulometria do leito filtrante.  

 
 
3.1 Tecnologia para Tratamento de Água para Abastecimento Humano 

 
O tratamento de águas de abastecimento pode ser definido como o conjunto de 

processos e operações realizados com a finalidade de adequar as características físico-

químicas e biológicas da água bruta, isto é, como é encontrada no curso d’água, com padrão 

organolepticamente agradável e que não ofereça riscos à saúde humana. O padrão é 

determinado por órgãos competentes por intermédio de legislação específica.  

 

No Brasil a qualidade da água para consumo humano (potabilidade) é especificada na 

Portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde, que entrou em vigor em 14 de Dezembro de 2011, 

substituindo a Portaria 518 de 2004. Na última pesquisa Nacional de Saneamento Básico, 

realizada pelo IBGE (2008), as tecnologias de tratamento de águas para abastecimento são 

classificadas como convencionais, que incluem todas as etapas tradicionais do processo 

(coagulação, floculação, decantação e filtração), e não-convecionais, incluindo a filtração 

direta ascendente e descendente, a dupla filtração e a filtração lenta. A simples desinfecção 

não é mais considerada tecnologia de tratamento para águas superficiais, sendo aplicada 

apenas para águas brutas subterrâneas que apresentam condições naturais organolepticamente 

agradáveis e sanitariamente seguras. Apesar da predominância do tratamento convencional 

nos distritos brasileiros, os tratamentos não-convecionais vêm se difundindo cada vez mais e 

já apresentam utilização significativa no País de acordo com Di Bernardo et al (PROSAB, 

2003). 

 

A distribuição dos tipos de tratamento de água de abastecimento utilizados nos vários 

distritos das cinco macrorregiões do País pode ser visualizada de uma forma geral na Figura 

3.1. 
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Figura 3.1. Tipos de tratamento de água utilizados nas cinco macrorregiões do País. 
Fonte: (IBGE, Diretoria de Pesquisas, 2008), elaborado pelo Autor, 2012 
 

Nos sistemas de abastecimento de água, tem-se como objetivo final disponibilizar 

água potável aos usuários, de forma contínua e em quantidade e pressão adequada. Embora 

seja comum dizer que do ponto de vista técnico pode-se potabilizar qualquer tipo de água, os 

riscos sanitários e os custos envolvidos no tratamento de águas contaminadas podem ser 

muito elevados, exigindo o emprego de técnicas cada vez mais custosas e sofisticadas, motivo 

pelo qual se devem priorizar ações de proteção dos mananciais, ou seja, pode-se dizer que “o 

tratamento começa na escolha da captação da água bruta” (PÁDUA, 2000). 

 

Segundo Richer (1991), sempre que houver duas ou mais fontes possíveis, a sua 

seleção deve se apoiar em estudos amplos, que não se restrinjam exclusivamente aos aspectos 

econômico-financeiros. A qualidade da água, as tendências futuras relativas à sua preservação 

e as condições de segurança devem, também, ser pesadas. A avaliação da qualidade da água 

não pode ser feita com base em uma única análise, não só porque as características da água 

são variáveis durante o tempo, como também porque as análises estão sujeitas a flutuações e a 

erros. 
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3.2 Filtração Direta Ascendente 

 

3.2.1 Conceito e funcionamento 

 

A filtração direta ascendente consiste na passagem de água com escoamento em 

sentido ascendente, sem necessidade de floculação ou decantação à montante, por um filtro 

geralmente constituído de duas camadas superpostas, uma inferior (denominada camada 

suporte) com 0,60 a 0,80 m de espessura que contém pedregulho e outra superior com areia, 

com 1,60 a 2,0 m de espessura Megda (1999). Um esquema deste filtro está representado na 

Figura 3.2. 

 

            
 
Figura 3.2 Esquema de um filtro ascendente 
Fonte: Di Bernardo et al, PROSAB 2003 
 
 

A evolução histórica da filtração ascendente até o final da década de 1960 foi muito 

bem apresentada por Hamann  et al (1968). Segundo os autores, embora a idéia fosse bem 

mais antiga, a primeira instalação municipal em que se utilizou a filtração ascendente foi a de 

Greenock, na Escócia, em 1827 e nos EUA, a primeira tentativa aconteceu na cidade de 

Richmond, em 1832 (DI BERNARDO, 2008).  
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De acordo com Di Bernardo (1993a), a filtração ascendente somente em meados do 

século XX passou a ser difundida, na Holanda e notadamente na ex União Soviética com 

desenvolvimento dos “clarificadores de contato” conhecidos como filtros russos, que foram 

utilizados em grandes cidades como Moscou, São Petersburgo e Kiev. A clarificação de 

contato representou grande avanço, pois a coagulação e floculação foram combinadas em um 

único processo com adição do coagulante químico à água bruta antes dela passar pelo filtro de 

camada suporte e areia em sentido ascendente. Ademais, a boa distribuição da água na base 

do filtro pelo sistema de manifold e a lavagem em sentido ascendente, com taxas mais 

elevadas que as utilizadas normalmente garantiam a eficiência do processo, e permitiram 

tratar águas com turbidez de até 150 uT com taxas de até 150 m³/m².dia ia. 

 

Muitas das vantagens da filtração direta ascendente começaram a ser propagadas, sendo às 

principais Di Bernardo (2008): 

• Redução das dimensões das Estações de Tratamento de Água pela eliminação das 

unidades de floculação e decantação; 

• Diminuição da quantidade de coagulante utilizado, não sendo necessário formar flocos 

grandes e densos; 

• Filtração no sentido do grão maior para o menor, em camada única de areia, utilizando 

a espessura total para retenção de impurezas; 

• Redução da perda de carga durante a filtração devido à remoção substancial de 

impurezas na porção do meio filtrante de maior granulometria. 

 

Os estudos sobre filtração Direta, no Brasil, foram intensificados a partir do início da 

década de 70. A Tecnologia foi aplicada, em escala real, pela primeira vez, pela antiga 

Fundação de Serviços de Saúde Pública (SESP) nas cidades de Colatina (ES) e Ponta Grossa 

(PR) conforme relatado por Grinplastch (1971). Na cidade de Ponta Grossa, foi operado um 

filtro piloto com meio filtrante e camada suporte das mesmas características do filtro de 

Colatina (DI BERNARDO, 2008). 

 

No Brasil, Azevedo Netto (1973) foi o primeiro a publicar os principais parâmetros de 

projeto da filtração direta ascendente com base, principalmente, na experiência soviética e 

inglesa. Mas somente a partir de 1977, como afirma Texeira (1986), é que surgiram os 

primeiros trabalhos de cunho científico como o apresentado por Arboleda (1977) no 9º. 
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Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária. Neste trabalho ele discutiu diversos aspectos de 

projeto e operação da filtração ascendente, comentou diferenças hidráulicas entre filtração 

ascendente e descendente e afirmou existir, nos filtros descendentes, a tendência de a areia 

compactar-se e nos filtros ascendentes de a areia expandir-se; e haver - como conseqüência – 

a fluidificação parcial da camada superior do meio filtrante, ou seja, à medida que as camadas 

superiores do meio do leito filtrante vão se colmatando, a velocidade intersticial aumenta e a 

força de atrito criada pelo fluxo pode chegar a superar o peso dos grãos. Nesse momento, o 

meio filtrante se expande e libera parte dos sólidos acumulados no interior dos filtros 

ocasionando deterioração da qualidade dos efluentes. 

Nesse mesmo ano Richter (1977) considerou que na filtração ascendente, a deposição 

de flocos e a perda de carga são distribuídas uniformemente através do leito filtrante. Segundo 

o autor, à medida que prossegue a filtração, pode haver um momento em que ocorre 

fluidificação do leito (areia), assim como se observa na lavagem, aumentando a porosidade e 

permitindo que o material depositado seja arrastado pela água. O autor comentou que o leito 

filtrante é constituído normalmente de uma camada de areia preparada com tamanho efetivo 

de 0,8 mm, coeficiente de desuniformidade em torno de 1,70 e “massa específica” igual ou 

superior a 2,65 t/m³, com tamanho mínimo da areia de 0,7mm e máximo de 2 mm.  

 

Com o intuito de aperfeiçoar os critérios de projeto de instalações de filtração 

ascendentes no Brasil, Di Bernardo et al (1982) apresentaram os resultados de um trabalho 

teórico e experimental comprovando que a água sobre o topo do meio filtrante não influía na 

qualidade da água filtrada mesmo quando a lâmina era da ordem de 0,35m, e que a lâmina 

maior (1,75m) apenas torna mais difícil a lavagem. A pesquisa mostrou o importante papel 

exercido pela camada suporte na remoção de turbidez, entre 20 e 80%. Em relação à 

influência da granulometria, eles observaram que, para areia mais fina (0,42 a 0,84mm) 

somente cerca de 0,4 a 0,6 m (de um total de 1,60 m) foram responsáveis por 60 a 90% da 

perda de carga total indicando que a espessura da camada filtrante poderia ser menor ou 

poderiam ser utilizados grãos maiores. Porém, nos filtros em que foram utilizados grãos 

maiores (até 1,41mm), houve diversas carreiras encerradas por transpasse da turbidez; 

entretanto, o afluente à instalação piloto era água coagulada da ETA de ciclo completo de São 

Carlos (SP, Brasil), com dosagem de coagulante apropriada para promover a coagulação no 

mecanismo da varredura, o que certamente favoreceu a ocorrência de transpasse. Em relação 

às taxas de filtração empregadas (120, 150, 180, 210 e 240 m³/ m²d), os autores indicaram a 

possibilidade de se obter um efluente de qualidade satisfatória com taxas elevadas, como 240 
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m³/m².dia , mas com carreiras de filtração mais curtas. Eles recomendaram que fossem 

adotadas taxas de filtração inferiores a 240 m³/m².dia  (de preferência entre 50 e 200 

m³/m².dia ) e sugeriram, também, que se estudasse um método adequado para limpeza da 

camada suporte e que a água fosse coagulada no mecanismo de neutralização de carga. 

 

A partir da constatação da importância da camada suporte na remoção de impurezas 

durante a filtração ascendente, Di Bernardo e Razaboni (1984) pesquisaram a influência da 

execução de descargas de fundo intermediárias junto à camada suporte durante a carreira de 

filtração. Foram utilizados dois filtros pilotos semelhantes aos do trabalho de Mendes (1985), 

com mesma camada suporte e camada de areia com espessura de 2m e tamanho dos grãos 

entre 0,71 e 1,68 mm. As taxas aplicadas foram 120, 180 e 240 m³/m².dia e em um dos filtros 

também foi utilizado amido de batata como auxiliar de filtração. Constatou-se a importância 

das descargas de fundo intermediárias na recuperação de carga hidráulica (devido à retirada 

de impurezas do meio granular), proporcionando carreiras de filtração mais longas em relação 

à operação sem descargas de fundo intermediárias. No filtro que não se aplicava o amido de 

batata, a recuperação de carga era maior. Embora fossem observados picos de turbidez nos 

efluentes, causados pela execução das descargas de fundo intermediárias, imediatamente 

depois os filtros recuperavam o seu desempenho conforme Figura 3.3, (DI BERNARDO, 

2008). 

 

Figura 3.3 – Comportamento da carreira de filtração com a realização de DFI.  

Fonte: Di Bernardo e Razaboni (1984) 
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Em continuidade aos estudos da importância da camada suporte na filtração 

ascendente, Texeira (1986) estudou a influência das características da referida camada e da 

areia no processo da filtração direta ascendente, com operação de três filtros pilotos (F1, F2 e 

F3) em paralelo, que possuíam a mesma espessura total 2,4 m, com variação da camada de 

areia (1,20, 1,60 e 2,0 m) e camadas suporte que variavam em 1,20, 0,80, 0,40 m, 

respectivamente (Tabela 3.1). 

 

Tabela 3.1 – Características das camadas suporte e areia. 

 

 

As principais conclusões do autor foram: 

 

• A utilização de camadas de areia de 2,0, 1,6 e 1,2 m de espessura, com camadas 

suporte de, respectivamente, 40, 80 e 120 cm, levou a produção de água com baixos 

valores de turbidez, da ordem de 0,10 a 0,20 uT; 

• As perdas de carga aumentaram mais lentamente nos filtros com camadas suporte 

maiores; 

• As maiores perdas de carga e remoções de turbidez foram registradas na interface 

entre a camada suporte e a areia, e na porção imediatamente superior a esta. 
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• A realização de descargas de fundo proporcionou recuperação hidráulica devido à 

retirada parcial das impurezas retidas na camada suporte e no início da camada de 

areia; 

 

Segundo Texeira (1986) na filtração direta ascendente a camada de areia não deveria 

ter espessura inferior a 1,60 m e a camada suporte com 0,80 m de espessura é a mais 

apropriada. Nesse mesmo trabalho o autor demonstrou a eficiência da filtração direta 

ascendente na remoção de microrganismos quando eram produzidos efluentes de baixa 

turbidez e verificou existir grande relação entre turbidez e Número Mais Provável (NMP) de 

coliformes (Figura 3.4). 

 

Figura 3.4 – Relação entre turbidez e NMP/100 ml de coliformes totais.  

 

No mesmo ano, Di Bernardo & Paterniani (1986) pesquisaram os efeitos da realização 

de 1, 2, 4, 6 e 8 descargas de fundo intermediárias na qualidade bacteriológica da água 

filtrada, mantendo-se constante a taxa de filtração em 200 m³/m².dia . Foi observado que 

durante a execução das descargas de fundo, que a água escoava mais rapidamente no 

pedregulho que na areia, surgindo um trecho no meio granular (próximo da interface areia 

grossa/pedregulho) que não era ocupado pela água. Assim quando era reiniciada a filtração 

com afluente entrando pela parte inferior do filtro, uma bolsa de ar se formava naquela região, 

a qual ascendia, causando perturbações no meio granular, pelo carreamento de impurezas que 
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prejudicavam a qualidade do efluente. Além dos picos de turbidez, ocorreu um aumento 

significativo dos coliformes totais após a realização da descarga de fundo intermediária. Os 

autores indicaram que quanto mais frequentes e próximas (no início da carreira) fossem 

realizadas tais descargas, melhores seriam os resultados obtidos. 

 

Particularmente sobre os picos de turbidez e coliformes que ocorriam após uma 

descarga, Bernardo & Atsugafu (1987) estudaram a influência do número de descargas de 

fundos intermediárias no desempenho da filtração direta ascendente, para isso foram operados 

dois filtros piloto (com e sem descarga) com taxas de filtração de 160, 200, 240 e 280 

m³/m².dia  e o efluente com coliformes totais variando de 100 a 15000 NMP/100 mL, assim, 

chegaram às seguintes conclusões: 

 

• A execução de um número maior de descargas de fundos intermediárias (até 16) 

atenuava os picos de turbidez; 

• Quanto maior o número de descargas de fundos intermediárias, mais longa resultava a 

carreira de filtração; 

• Na realização das descargas de fundos intermediárias, ocorria uma queda da qualidade 

bacteriológica da água filtrada, principalmente, quando a carreira estava mais próxima 

do final; 

• A deterioração da qualidade do efluente não foi muito influenciada pela taxa; 

• Para efluente com turbidez entre 0,5 e 7,4 uT, foi necessário um tempo de contato 

entre 30 e 60 minutos para que a desinfecção resultasse efetiva com dosagem de cloro 

de 1 mg/L. 

 

Segundo Di Bernardo e Sabogal Paz (2008) os trabalhos citados anteriormente 

utilizavam água coagulada predominantemente pelo mecanismo de varredura, com 

consequente favorecimento da ocorrência do transpasse; entretanto, os resultados de Mendes 

(1985) permitiam dirigir as pesquisas posteriores por indicar as vantagens da aplicação de 

dosagens menores de coagulante da filtração direta ascendente. Com o intuito de superar as 

limitações da tecnologia de filtração direta ascendente em relação à ocorrência do transpasse, 

à ruptura na interface areia grossa/pedregulho e aos efeitos adversos das descargas de fundo 

intermediárias, Fernandes (1987) desenvolveu um trabalho experimental em escala piloto 

utilizando água coagulada pelo mecanismo de adsorção/neutralização de cargas que 
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proporcionou um avanço significativo na Filtração Direta. Na instalação piloto, a camada 

suporte sofreu modificação quanto à disposição do pedregulho, sendo usados os maiores na 

parte superior da camada, com penetração parcial dos grãos da areia grossa na camada 

suporte, a fim de criar uma transição mais suave na interface. A camada de areia e a camada 

de suporte foram fixas em 1,60m e 0,80m respectivamente, as variações ocorreram nas 

espessuras das subcamadas do pedregulho (com variação de 7,5 a 20 cm), bem como nos 

acréscimos de subcamadas de pedregulho com tamanhos menores. Os filtros foram operados 

com e sem descarga de fundo intermediária e na execução das descargas (2, 4, 6 e 8), 

procurou-se testar quatro métodos diferentes de introdução de água na interface, para evitar a 

formação de subpressão na região pedregulho/areia e reduzir os prejuízos causados à 

qualidade da água. Adicionalmente foi estudada a duração da descarga e a taxa de aplicação 

que promovia a limpeza efetiva da camada suporte.  

As dosagens de coagulante foram determinadas a partir de ensaios de filtração em 

filtro de papel Whatman 40, operando em paralelo com taxas de filtração variando entre 160 e 

280 m³/m².dia , tendo com conclusões: 

• O método de execução das descargas de fundo intermediárias que produziu os 

melhores resultados, ou seja, carreiras de filtração mais longas e efluentes de melhor 

qualidade, foi aquele que utilizou água proveniente de uma fonte externa, a qual foi 

introduzida na interface pedregulho/areia. 

• A taxa de aplicação de água na interface, que promovia limpeza satisfatória na camada 

suporte, variava do início da carreira (menor) para o fim dela (maior) com valores 

entre 600 e 1000m³/m².dia  e com duração de 5s (primeira descarga) até 50s (última); 

• Os picos de turbidez (sempre inferiores a 1uT) e de coliformes totais observados 

foram menores que os obtidos quando os filtros recebiam água coagulada no 

mecanismo da varredura, para taxas entre 160 e 280 m³/m².dia ; 

• Não foi observado transpasse da turbidez, sendo as carreiras encerradas pela perda de 

carga limite. 

 

Cruz Velez (1993) e Pinto (1994) realizaram estudo, com instalação Piloto constituída 

de três filtros, sendo que o primeiro autor estudou a viabilidade do uso de taxas de filtração 

acima daquelas normalmente recomendadas, variando de 160 até 480 m³/m².dia , sem a 

realização de descargas de fundos intermediárias e o segundo avaliou os efeitos das descargas 

de fundos intermediárias no desempenho da filtração direta ascendente.  
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A areia foi introduzida totalmente misturada nos filtros de Cruz Velez (1993) para 

coletar alguma informação sobre os efeitos dessa prática, comum em estação de tratamento de 

águas, em escala real. No trabalho de Pinto (1994), o procedimento para funcionamento da 

instalação com execução de descargas de fundos intermediárias foi semelhante ao empregado 

por Fernandes (1987), com realização de 1, 2 e 4 descargas de fundo. A duração de uma 

descarga de fundo foi fixada em função das observações de Fernandes (1987), sendo 20s na 

1a, 30s na 2a, 40s na 3a  e 50s na 4a A taxa de aplicação de água na interface era da ordem de 

800m³/m².dia  em todas as descargas. 

Durante a execução dos ensaios, sem descargas de fundos intermediárias, a água bruta tinha 

as seguintes características: temperatura 17 a 19°C, turbidez de 10 a 15 uT, cor aparente de 60 

a 120 uH e pH de 6,1 a 6,5. A dosagem de sulfato de alumínio sólido e o pH de coagulação na 

instalação piloto foram de 3,0 a 5,4 mg/L e 5,5 a 5,9, respectivamente (com predominância da 

coagulação no mecanismo de adsorção/neutralização de cargas).  

    Durante a execução dos ensaios, com descargas de fundos intermediárias, a água bruta 

tinha as seguintes características: temperatura 22 a 25°C, turbidez de 10 a 30 uT, cor aparente 

de 40 a 100 uC e pH de 6,3 a 6,6. A dosagem de sulfato de alumínio sólido e o pH de 

coagulação na instalação piloto foram de 4,8 a 6,5 mg/L e 5,7 a 6,1, respectivamente (com 

predominância da coagulação no mecanismo de adsorção/neutralização de cargas).  

 

As principais conclusões obtidas por Cruz Velez (1993) e Pinto (1994) foram: 

• Foi confirmado que no início da carreira de filtração existe uma etapa de 

amadurecimento, na qual a turbidez, a cor aparente e as concentrações de coliformes e 

bactérias heterotróficas, podem atingir valores elevados e exigir o descarte do efluente 

produzido; 

• Depois do período de amadurecimento do filtro, em relação à cor aparente e turbidez a 

qualidade da água filtrada atendeu aos padrões de potabilidade, independente da taxa 

de filtração utilizada; 

• Após o período inicial de amadurecimento, em relação à presença de bactérias, a água 

apresentou condições favoráveis à obtenção de desinfecção eficiente, juntamente com 

a baixa turbidez (menor que 0,5 uT); 

• A etapa inicial de filtração (período de amadurecimento do filtro) resultou longa, 

possivelmente, porque a lavagem era realizada com água tratada, que tinha o pH 

corrigido (entre 8,0 e 8,2). No entanto, quanto maior foi a taxa de filtração, menor 
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resultou a duração da etapa inicial da filtração, devido provavelmente à substituição 

mais rápida da água remanescente para um PH entre 5,6 e 6,2. 

• A duração do período de amadurecimento na filtração direta ascendente está 

diretamente relacionada à dosagem de coagulante e à taxa de filtração utilizada, 

ressaltando que, nesse período, o uso de água tratada para lavagem dos filtros, 

geralmente eleva o pH do efluente no início (ver Figura 3.5). 

•  A introdução de água na interface por ocasião da execução de descargas de fundos 

intermediárias evita o surgimento de picos elevados de turbidez e de micro-organismo 

quando o filtro é recolocado em funcionamento, conforme previsto por Fernandes 

(1987). 

 

 

Figura 3.5. Variações da turbidez e pH dos efluentes durante o período de amadurecimento 
nos três filtros para diferentes taxas. Fonte: Cruz Vélez, 1993 (Saldanha, 2002) 
 

Ainda neste trabalho, Cruz Velez (1993) descreveu o fenômeno de início de 

funcionamento dos filtros ascendentes, e propôs o seguinte comportamento para caracterizar 

as fases do período de amadurecimento dos filtros ascendentes, que é constituído basicamente 

de duas fases (SALDANHA, 2002): 
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1ª fase – Caracterizada por um pico de Turbidez e micro-organismo, na qual a qualidade do 

efluente é função da eficiência obtida na lavagem do filtro e ocasionada pela água de lavagem 

remanescente ao filtro. 

2ª fase – Caracterizada por outro pico de Turbidez e micro-organismo; nesse estágio a 

qualidade do efluente depende da qualidade da água bruta, da dosagem de coagulante, da taxa 

de filtração e partículas aderidas aos grãos dos meios granulares que não foram retiradas 

durante a lavagem (ver Figura 3.6). 

 

 

 
Figura 3.6 Variações da turbidez e pH dos efluentes durante o período de amadurecimento nos 
três filtros para diferentes taxas. Fonte: Cruz Vélez, 1993 (Saldanha, 2002) 
 

Diante da possibilidade do emprego de taxas de filtração mais elevadas, que as 

tradicionalmente utilizadas quando o meio filtrante não se encontrava totalmente estratificado, 

Castillo Miranda (1997) e Isaac (1997) usaram uma estação piloto constituída de 6 filtros, 

preenchidos com o mesmo tipo de areia (tamanho dos grãos de 0,59 a 2,00 mm, tamanho 

efetivo de 0,84mm, Cd = 1,6 e espessura de 1,95m) e camada suporte (espessura de 0,60 m e 

tamanhos dos grãos de 2,4 a 31,7 mm).  O primeiro pesquisador utilizou somente dois filtros, 
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um com areia completamente misturada e outro com areia estratificada, operando com taxa 

entre 120 e 320 m³/m².dia . No estudo do segundo pesquisador a areia foi disposta dentro do 

filtro F1, totalmente estratificada, e nos demais filtros totalmente misturadas, em seguidas, foi 

expandida durante 01 hora com percentuais variados (80, 65, 50, 35, e 20%), no o intuito de 

obter graus diferentes de mistura da areia. Após essa etapa foram realizados ensaios de 

fluidificação. A operação com descargas de fundo intermediárias foi feita de modo a 

promover a limpeza da camada suporte. A água da instalação piloto foi coagulada nos 

mecanismos de adsorção/neutralização de carga, com dosagens inferiores de sulfato de 

alumínio, que eram aplicadas na estação de ciclo completo.  

As mesmas peneiras utilizadas nos ensaios granulométricos foram empregadas para 

verificar as condições de cada subcamada retirada dos filtros, sendo assim, Isaac e Castillo 

(1997) concluíram que: 

Em relação à disposição inicial e final da areia nos filtros, quanto à mistura e 

estratificação; 

• Constataram que ocorreu grande mistura dos grãos de areia de todos os tamanhos, 

independentemente dos mesmos inicialmente terem sidos dispostos nos filtros em 

condições de estratificação ou de mistura completa; contudo, a mistura não era total, 

com frações crescentes dos grãos menores da porção inferior até a porção superior da 

camada, mas com diferenças entre os filtros; 

• A mistura aconteceu durante a lavagem simultânea com ar e água, recomendada na 

literatura como única forma eficiente para promover a limpeza efetiva do meio 

granular; 

• Para a granulometria da areia empregada não foi detectada a fluidificação dos grãos 

mais finos para taxas de até 520 m³/m².dia ; 

• Após atingir a condição de fluidificação total, em todos os meios granulares 

independentemente da disposição inicial a perda de carga se igualou, tornando-se 

numericamente igual ao peso da camada submersa. 

 

Com relação à disposição dos grãos no processo de filtração direta ascendente: 

• Após a etapa inicial, quanto à turbidez e a cor aparente, a qualidade da água filtrada 

satisfez o padrão de potabilidade dado pela portaria 36/GM, independentemente da 

disposição inicial dos grãos de areia, para todas as taxas de filtração estudada; 
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• A qualidade da água filtrada, avaliada em termos de coliformes totais, devido à baixa 

turbidez não apresentou diferenças entre os meios granulares misturado e 

estratificados, indicando condições favoráveis à desinfecção eficiente; 

• Foi constatado que, durante a filtração a retenção de impurezas, ocorre na camada de 

pedregulho e, principalmente, na porção inferior da camada de areia (25% da 

espessura total da camada); contudo, para o tamanho e disposição dos grãos de 

pedregulhos utilizados, a retenção foi menor que aquela indicada na literatura; 

• A coagulação pelo mecanismo de adsorção/neutralização de carga foi fundamental 

para a inexistência do transpasse, independentemente da taxa de filtração e dos grãos 

estarem misturados ou estratificados; 

 

 

3.2.2 Coagulação e Mistura rápida 

 

A cor, a turbidez, o sabor, o odor e diversos tipos de contaminantes orgânicos e 

inorgânicos presentes na água geralmente estão associados a partículas suspensas ou 

dissolvidas que podem ser de difícil remoção, sendo necessário promover a coagulação 

química da água a fim de facilitar a remoção dessas impurezas (DI BERNARDO et al, 

PROSAB 1993). 

 

De acordo com Weber (1972 apud Ahsan, 1995), a coagulação pode ser definida como 

a desestabilização de partículas, obtida mediante a adição de substâncias químicas 

(coagulantes) em uma unidade de mistura rápida. 

 

Os coagulantes comumente empregados nas estações de tratamento de água são o 

sulfato de alumínio, o cloreto férrico, o sulfato ferroso clorado, o sulfato férrico e o hidroxi-

cloreto de alumínio (HCA ou PAC). Devido a gama de produtos químicos e à natureza 

distinta das águas brutas, é essencial a realização de experimentos em instalações-piloto ou 

em jartest, para definir as condições adequadas de coagulação e mistura rápida (PÁDUA, 

2006). 

 

Segundo Di Bernardo (1993) e Ahsan (1995), a coagulação de partículas decorre de 

quatro mecanismos: compressão da dupla camada, adsorção-neutralização de carga, varredura 

e adsorção-formação de pontes. No entanto, de acordo com Amirtharajah & Mills (1982), a 
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coagulação de águas de abastecimento e de águas residuárias é obtida, na prática, com maior 

frequência, por adsorção-neutralização de carga, por varredura ou pela combinação desses 

dois mecanismos. No mecanismo de adsorção e neutralização de carga ocorre a adsorção de 

espécies hidrolisadas solúveis do coagulante aos colóides, de forma a produzir neutralização 

total da carga da partícula, ou mudança de sua carga superficial em sítios que atrairão 

eletrostaticamente sítios de carga contrária em outras partículas. Esse mecanismo implica a 

possibilidade de reestabilização (por sobrecarga positiva) da suspensão coloidal e, também, a 

existência de uma relação estequiométrica entre a área superficial dos colóides e a dose de 

coagulante (STUMM & O’MELIA, 1968).  

 

As reações que precedem a coagulação por adsorção e neutralização de carga são 

extremamente rápidas e ocorrem em microssegundos (AMIRTHARAJAH & MILLS, 1982).  

No mecanismo de varredura a coagulação consiste no aprisionamento das partículas pelo 

precipitado do hidróxido do coagulante. Segundo Amirtharajah & Mills (1982), a formação 

do precipitado de hidróxido de alumínio, antes da coagulação por varredura, ocorre na faixa 

de 1 a 7 segundos. Di Bernardo (1993) registra que o mecanismo de varredura é 

intensivamente empregado nas estações de tratamento de água em ciclo completo, em que se 

tem a floculação e a sedimentação antecedendo a filtração, pois os flocos resultantes são de 

maior tamanho e apresentam velocidades de sedimentação relativamente altas se comparadas 

às dos flocos obtidos com a coagulação realizada no mecanismo da adsorção e neutralização 

de carga. Amirtharajah & Mills (1982) ressaltam que no mecanismo de varredura a 

intensidade da mistura rápida não é tão importante quanto no mecanismo da adsorção e 

neutralização de carga.  

 

Amirtharajah & Mills (1982) desenvolveram um diagrama integrado de estabilidade e 

coagulação do sulfato de alumínio (Figura 3.7), em que são definidas as áreas específicas 

onde à coagulação pode ocorrer e as relaciona aos principais mecanismos de coagulação. O 

uso desse diagrama permite prever as condições ótimas em que a coagulação pode ocorrer em 

termos da dosagem de sulfato de alumínio e do valor do pH da solução. 
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Figura 3.7 - Diagrama de solubilidade do sulfato de alumínio e regiões que distinguem os 

mecanismos de coagulação e reestabilização. Fonte: Amirtharajah & Mills (1992) 

 

 Segundo Di Bernardo et al, PROSAB (1993) além das regiões de coagulação por 

varredura e por adsorção-neutralização de cargas, o diagrama delimita a região de 

reestabilização. Embora essas regiões variem em função da qualidade da água bruta, os 

operadores das estações de tratamento de água devem estar cientes de que simplesmente 

aumentar a dosagem de coagulante não é suficiente para melhorar a coagulação, é 

importantíssimo determinar o pH de coagulação apropriado. Tem-se observado que em muitas 

estações de tratamento de água ocorre grande desperdício de coagulante em decorrência da 

sobredosagem desse produto, o qual poderia ser reduzido por meio de estudos de tratabilidade 

da água bruta. Erro na dosagem de coagulante ou no pH de coagulação pode conduzir a 

reversão de carga superficial das impurezas presentes na água, que passam a ter potencial zeta 

positivo, ocorrendo o fenômeno da reestabilização, que pode comprometer seriamente a 

eficiência das estações de tratamento de água. 

 

A dispersão do coagulante na água bruta é realizada nas unidades de mistura rápida. 

Os parâmetros de projeto dessa unidade são o tempo e o gradiente de velocidade, este último 
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está relacionado à intensidade de agitação da massa líquida necessária para garantir a 

adequada dispersão dos produtos químicos utilizados na coagulação. Os gradientes de 

velocidade médios de mistura rápida podem variar desde 500 s-1, ou menos, a valores 

superiores a 7.000 s-1 e o tempo de mistura rápida observado nas ETAs é da ordem de 1 

segundo a mais de 3 minutos. Os valores desses parâmetros, visando à otimização do 

desempenho da unidade de mistura rápida, dependem fundamentalmente da qualidade da água 

bruta, da tecnologia de tratamento utilizada na ETA e das condições de coagulação, como tipo 

de dosagem de coagulante e polímero (PÁDUA, 2006). 

 

Mendes (1985) comprovou o melhor desempenho dos filtros quando se aplicava uma 

dosagem de sulfato de alumínio menor do que aquela adotada na estação de ciclo completa. O 

trabalho experimental foi realizado na instalação piloto, montada na estação de tratamento de 

ciclo completo de São Carlos/SP, onde dois filtros foram operados em paralelo, com taxas 

compreendidas entre 120 e 240 m³/m².dia. Em um deles foi usada água coagulada na estação 

de ciclo completo e no outro, foi usada água coagulada com dosagem menor de sulfato de 

alumínio (redução de 25, 50 e 75% na dosagem da estação).  

As principais conclusões foram: 

• A duração das carreiras foi inversamente proporcional à dosagem de sulfato de 

alumínio utilizada; 

• As dosagens utilizadas em estações de ciclo completo não são ideais para o tratamento 

por filtração direta ascendente; 

• O valor do pH de coagulação, que otimiza a eficiência do sistema estudado, é inferior 

ao comumente utilizado para condições ótimas de coagulação em sistemas de ciclo 

completo, podendo-se, em função da alcalinidade da água bruta, eliminar a utilização 

de alcalinizante para ajuste do pH de coagulação. 

 

Segundo Pádua (2006) tem sido dada grande ênfase na remoção de matéria orgânica 

natural (MON) por coagulação química, uma vez que a MON pode funcionar como 

precursora da formação de subprodutos indesejáveis na desinfecção. Deste modo, se amplia 

os objetivos tradicionais da coagulação realizada das estações de tratamento, que são a 

remoção de cor e turbidez, conciliando-os com a remoção de MON, o que geralmente exige o 

emprego de dosagens elevadas de coagulante e valores baixos de pH de coagulação, 

caracterizando o que se denomina coagulação melhorada (enhanced coagulation).  
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Dependendo da qualidade da água bruta, o emprego de polímeros pode possibilitar 

vantagens, tais como aumentar a duração da carreira de filtração, reduzir os gastos com 

produtos químicos, diminuir o volume de lodo gerado e aumentar a eficiência de remoção de 

cor, turbidez ou carbono orgânico total da água. Os polímeros podem ser sintéticos ou 

naturais, catiônicos, aniônicos ou não iônicos, havendo diferentes marcas no mercado 

brasileiro. Deve-se ressaltar, contudo, que dosagens muito elevadas de polímero podem 

comprometer o desempenho dos filtros, reduzindo a duração da carreira de filtração, 

produzindo resultado inverso ao desejado. 

 

 

3.3 Processos complementares ao tratamento de água 

 

Neste item são feitas considerações sobre alguns processos unitários de pré-tratamento 

de água, os quais são usados na estação de tratamento de água em estudo, portanto, passíveis 

de detalhamento e explicações complementares. 

 

3.3.1 Pré-oxidação 

 

A oxidação química ou a oxidação por meio da aeração podem ser utilizadas para 

reduzir a concentração de contaminantes orgânicos e inorgânicos, que não são normalmente 

removidos de modo satisfatório nas unidades que usualmente compõem as estações de 

tratamento de água. A oxidação por aeração destina-se a introduzir ar na água, por meio de 

aeradores, para remoção de compostos voláteis e oxidáveis e gases indesejáveis Pádua (2006). 

 

Quando a água bruta apresenta cor muito elevada, o tratamento por coagulação 

química pode ser auxiliado por processo de oxidação química, utilizando-se, em geral, cloro, 

ozônio, peróxido de hidrogênio, permanganato de potássio ou outro oxidante, o que pode 

permitir a redução da dosagem de coagulante empregada da estação. No entanto deve-se 

evitar o uso de cloro elementar para oxidar a cor decorrente da matéria orgânica, pois os 

compostos resultantes podem ser potencialmente prejudiciais à saúde. O cloro pode ser 

utilizado em combinação com amônia (aminocloração) ou na forma de dióxido de cloro, os 

quais reduzem o risco de formação destes subprodutos. Em todo caso, deve-se monitorar sua  

formação (DI BERNARDO et al, PROSAB 2003) 
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Segundo Pádua (2006), dependendo da concentração de ferro e manganês e do pH da 

água, a aeração pode ser suficiente para reduzir a concentração da forma solúvel destes 

metais, principalmente do ferro, sendo observado que o pH exerce influência significativa na 

eficiência do processo. Além dos contaminantes inorgânicos, a oxidação da água bruta 

também tem como finalidade facilitar a remoção de contaminantes orgânicos, tais como as 

substâncias húmicas causadoras de cor.  

 

A remoção de metais por meio da formação de precipitado pode ser conseguida por 

oxidação ou elevação de pH, uma vez que esses procedimentos permitem que alguns metais 

se tornem insolúveis na água, possibilitando sua remoção posterior em decantadores ou filtros 

das estações de tratamento. Na Tabela 3.2 são mostradas as concentrações de alguns metais 

presentes em água subterrânea, em função do aumento do pH. O pH adequado deve ser 

estabelecido experimentalmente, pois, como se observa, a elevação contínua no pH não 

implica necessariamente melhores resultados e, certamente, conduz a aumento do custo 

operacional, tanto por exigir quantidade maior de produto químico, quanto por aumentar o 

volume de lodo gerado (PÁDUA, 2006).  

 

Tabela 3.2 – Remoção de metais de água subterrânea em função elevação do pH. 

Metal (mg/l) Água 
subterrânea 

Água subterrânea após tratamento* 
pH=9,1 pH=9,9 pH=11,3 

Arsênio 0,12 0.03 0.03 0.03 
Bário 0,24 0.17 0.15 0.19 
Cádmio 0.003 <0.001 <0.001 <0.001 
Cromo total 0.09 0.006 0.006 0.006 
Chumbo 0.03 0.006 0.006 0.006 
Mercúrio <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
Selênio <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
Prata 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
Ferro 3.52 0.07 0.07 1.05 
Manganês 0.9 Não detectado Não detectado Não detectado 
Zinco 0.69 0.36 0.09 0.61 
*o tratamento inclui adição de cal para elevação do pH, mistura rápida por 1 minuto, floculação por 30 minutos e 
sedimentação por 120 minutos. 
Fonte: Di Bernardo (1993 Pádua, 2006) 

 

Segundo PROSAB (2003), desde a década de 1970 foi observado que a adição de 

cloro nas águas não trazia somente efeitos positivos e que a reação do cloro com a matéria 

orgânica formaria subprodutos prejudiciais à saúde humana, especialmente, compostos 



23 
 

halogenados, como os trihalometanos. Esse efeito negativo é intensificado pela deterioração 

da qualidade da água bruta, decorrente do aumento dos volumes de esgotos domésticos e de 

águas residuárias industriais lançados nos mananciais e dos avanços tecnológicos que 

incluíram a produção e mais compostos químicos, elementos estes que invariavelmente 

aparecem nas águas a serem tratadas. A necessidade do controle de trihalometanos e de outros 

subprodutos indesejados da cloração incentivou o desenvolvimento de pesquisas envolvendo 

outros oxidantes, a fim de substituir o cloro na oxidação das águas de abastecimento público. 

Dentre os principais, o ozônio tem sido utilizado extensivamente como oxidante e 

desinfetante em tratamentos de águas superficiais para produção de água potável na Europa, e 

está cada vem mais sendo aplicado como pré-oxidante nos Estados Unidos, substituindo à 

pré-cloração. A pré-ozonização pode gerar os seguintes benefícios em um sistema de 

tratamento de água: oxidação de metais e matéria orgânica, desinfecção preliminar; redução 

de consumo de coagulantes, redução da turbidez e da cor aparente e verdadeira, remoção de 

compostos que causam sabor e odor, decréscimo do consumo de compostos derivados do 

cloro, diminuição das concentrações de precursores de trihalometanos, destruição de algas e 

aumento da carreira de filtração, verificados em diversos ensaios, citados nesta obra, 

aumentos de 50% a 65%. 

 

3.3.2 Adsorção em Carvão Ativado 

 

 Na filtração direta, a adsorção em carvão ativado é utilizada principalmente para 

remover compostos indesejados resultantes da pré-oxidação da água, quando esta for 

necessária. Diversos tipos de forças químicas (ligações de hidrogênio, forças de van der 

Waals etc.) são responsáveis por manter os compostos na superfície do adsorvente. A 

quantidade de substâncias que pode ser retida em sua superfície é uma das principais 

características dos adsorventes, sendo os mais utilizados a alumina e o carvão ativado, com 

destaque para este último que pode ser classificado como: carvão ativado em pó (CAP) e 

Carvão Ativado Granulado (CAG), sendo a primeira opção a mais empregada nas ETAs 

brasileiras, contudo, no tratamento de água por filtração direta o emprego do CAP é mais 

restrito, pois o excesso de material em suspensão, ocasionado pela adição do carvão, pode 

causar sobrecarga de sólidos nos filtros, reduzindo a carreira de filtração (Di Bernardo et al, 

PROSAB 2003). 
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 Segundo Pádua (2006), a adsorção em carvão ativado, geralmente, tem sido 

empregada para reduzir a concentração de compostos orgânicos indesejados. Embora a 

oxidação de água bruta com concentração elevada de compostos orgânicos possa permitir a 

redução da dosagem do coagulante necessária ao tratamento da água e, assim, em certas 

situações, viabilizar o emprego de técnicas de tratamento mais simplificadas, ela leva a 

formação de outros compostos com menor massa molecular, mas não reduz, ou reduz pouco a 

concentração de carbono total (COT) da água, e pode gerar subprodutos da oxidação até mais 

prejudiciais à saúde do ser humano do que sua forma não oxidada. Por este motivo, 

recomenda-se, sempre que possível, a não oxidação química da água bruta, mas no caso de ela 

ser inevitável, deve-se fazer estudos para avaliar se haverá necessidade de remover os 

subprodutos da oxidação. Para atender a essa finalidade, a adsorção em CAP ou em CAG são 

atualmente as técnicas mais utilizadas. Os compostos orgânicos indesejados podem ser de 

origem natural, tais como as substâncias responsáveis pela cor verdadeira, ou provenientes de 

atividades humanas, como no caso de pesticidas utilizados na agricultura e que contaminam 

as águas superficiais e subterrâneas. 

 O local de aplicação da suspensão de CAP deve ser definido levando-se em 

consideração a eficiência da sua mistura com a água, o tempo de contato necessário para a 

adsorção dos contaminantes (em geral 10 a 120 min), mas é sempre recomendada a realização 

de ensaios em laboratórios para determinação das condições ideais Di Bernardo et al, 

PROSAB 2003. 

 

3.4 Parâmetros de projetos 

 

Segundo Di Bernardo et al (PROSAB 2003), o projeto de um sistema de filtração 

direta ascendente deve considerar basicamente os seguintes aspectos: 

- Qualidade da água bruta; 

- Tipo de pré-tratamento; 

- Tipo de coagulante; 

- Características do meio granular; 

- Taxas de filtração e outros aspectos operacionais, como: descargas de fundo 

intermediárias       e sistema de lavagem. 
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Esses aspectos 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 do uso 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. Alem 

disso, deve-se considerar a distribuição de frequência na ocorrência de picos de turbidez e cor 

(DI BERNARDO et al - PROSAB 2003). 

 

O professor Arboleda, no seu trabalho apresentado no 9º Congresso Brasileiro de 

Engenharia sanitária, realizado em julho de 1977, Belo Horizonte MG, com o título, Filtros de 

Fluxo Ascendente – Aspectos de Projeto considera o emprego da filtração direta ascendente, 

em substituição a estações de ciclo completo quando a qualidade da água bruta atende as 

seguintes condições: 

• Cor: 90% do tempo inferior a 40 uT, com períodos de até 60 uH; 

• Turbidez: 90% do tempo inferior a 100 uT e 80% de tempo inferior a 50 uT, com 

período curto de até 250 uT; 

• Variação da qualidade: pouca e quando ocorrer, seja lenta. 

 

De acordo com Di Bernardo et al (PROSAB 2003), Di Bernardo e Dantas (2005) e 

Sabogal Paz (2007) as características da água bruta a ser tratada pela tecnologia da filtração 

direta ascendente devem seguir os padrões da Tabela 3.3, mas Di Bernardo (1993) 

complementa que os parâmetros sugeridos não devem ser considerados limitantes, pois a 

realização de estudos em instalação piloto pode revelar que a filtração direta ascendente seja 

aplicável mesmo que algumas características de qualidade da água não cumpram aquelas 

recomendadas. 
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TABELA 3.3 – Características da água bruta para aplicação da tecnologia de filtração direta.

 

Fonte: Di Bernardo et al (2008) 

 

 

Seguindo as orientações de Di Bernardo e Sabogal Paz (2008), com relação aos tipos 

de fundos dos filtros, além da distribuição de água coagulada e de água para lavagem, o tipo 

de fundo deve facilitar o carreamento de material quando é executada a descarga de fundo. A 

camada suporte nos filtros deve auxiliar a distribuição de água para lavagem, evitar a 

passagem de areia e sua entrada na tubulação de distribuição de água na interface 

pedregulho/areia, evitar ocorrência de ruptura e promover retenção parcial de impurezas, na 

Tabela 3.4 está apresentada as características da camada suporte a ser usada na filtração direta 

ascendente. 
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Tabela 3.4 – Características das camadas suporte. 

Subcamada Espessura (cm) Tamanho do Pedregulho (mm) 

Fundo 10 a 15 (1) 25,4 a 38,0(2) 

Primeira 7,5 a 10 25,4 a 15,9 

Segunda 7,5 a 10 15,9 a 9,6 

Terceira 7,5 a 10 9,6 a 4,8 

Quarta 15 4,8 a 2,4 

Quinta 7,5 a 12,5 (3) 4,8 a 9,6 

Superior 10 a 12,5(3) 9,6 a 19,0 

Total 65 a 85  

(1) depende do difusor; (2) função do diâmetro dos orifícios da viga, da placa perfurada ou do 
difusor; e (3) conforme diâmetro dos orifícios da tubulação de introdução de água na 
interface. 
Fonte: Di Bernardo e Sabogal Paz (2008) 

 

Os autores recomendam que a camada de areia apresente as seguintes características: 

1. Espessura entre 1,6 e 2,0 m; 

2. Tamanho dos grãos entre 0,59 e 2,00mm; 

3. Tamanho efetivo entre 0,75 e 0,90; 

4. Coeficiente de desuniformidade entre 1,5 e 2,0; 

 

Recomenda-se que a areia seja adquirida em, pelo menos, três parcelas distintas para 

sua colocação no filtro de forma estratificada, ou seja, 10% do material com tamanho dos 

grãos entre 0,59 e 0,84mm, 50% com tamanho entre 0,84 e 1,41mm e 40% do material com 

tamanho entre 1,41 e 2,00mm.  

 

Para as estações com câmara de carga (existem as que não possuem), é recomendado 

que não se utilize do tipo comum (única, alimentando diversos filtros), da qual partam as 

tubulações de alimentação dos filtros da estação, pois a vazão (e a taxa de filtração) em cada 

unidade será função da quantidade de impurezas retidas, dificultando a operação das 

descargas de fundo intermediárias; nesse caso, a estação operará com taxa declinante, sem que 

tenha sido efetuado o dimensionamento hidráulico adequado pra funcionar como tal. 

 

Quando os filtros ascendentes forem projetados para funcionar com descargas de 

fundo intermediárias, torna-se imprescindível que a alimentação dos mesmos seja 
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independente, a partir de câmaras de carga individuais. Dessa forma, toda vez que for 

executada a descarga de fundo em um filtro qualquer da bateria, os remanescentes irão ter sua 

taxa aumentada. No entanto, há instalações construídas no Brasil, cuja alimentação dos filtros 

(com um número de unidades variando de 2 a 6) é a partir de uma tubulação única conectada 

a uma câmara de carga comum. Nessa situação, para que não ocorram variações substanciais 

nas taxas de filtração, já que os filtros funcionam como vasos comunicantes, a execução de 

descarga de fundo intermediária deve ser realizada em todos eles de forma sequencial. 

Também se deve ter cuidado com a diferença entre o tempo de funcionamento do filtro mais 

sujo e o mais limpo da bateria, pois as taxa de filtração podem resultar muito diferentes (para 

diferenças altas) ou, se for muito pequena essa diferença de tempo, as lavagens vão ocorrer 

com intervalo de tempo muito curto e às vezes não se tem água para lavagem, pois o mesmo 

deverá possuir um volume compatível com o número de filtros da bateria quando a 

alimentação é feita por meio de uma tubulação tipo manifold, a partir de uma única câmara de 

carga. 

A taxa de filtração e carga hidráulica disponível pode ocorrer nas seguintes situações 

separadamente ou a combinação delas na filtração ascendente:  

1. Fluidificação dos menores grãos da camada de areia estratificada, em virtude de taxa 

de filtração elevada; 

2. Ruptura ou cisalhamento de alguma seção da camada de areia, devido à elevada perda 

de carga resultante da retenção de impurezas. 

 

As pesquisas anteriormente citadas indicaram que, independentemente da taxa de 

filtração, a ruptura do meio granular ocorria na interface areia grossa/pedregulho fino, sempre 

que a perda de carga na areia resultava próxima ao valor da espessura da camada. Verificou-

se também que a camada suporte desempenhava papel importante na filtração direta 

ascendente, sendo muitas vezes, responsável pela retenção de grande parte das impurezas. A 

carga hidráulica disponível para filtração está relacionada, principalmente, à espessura da 

camada de areia e à taxa de filtração.  

 

Segundo a norma brasileira NBR 12216 (ABNT, 1992), que fixa as condições 

exigíveis na elaboração de projeto de estação de tratamento de água destinada à produção de 

água potável para abastecimento público, a taxa de filtração a ser adotada deve ser 

determinada mediante a operação de um filtro-piloto. Não sendo possível realizar esse 

experimento, a taxa deverá ser de no máximo 120m³/m².dia  na filtração direta ascendente. Di 
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Bernardo, o pesquisador que mais desenvolveu pesquisas, no Brasil, com descargas de fundo 

intermediárias com introdução de água na interface, sugere taxas entre 160 e 280 m³ / m²d 

quando se aplica tal tecnologia. 

Di Bernardo (2008) coloca que a taxa de filtração depende da qualidade da água a ser 

tratada, então, quanto menor forem os valores da turbidez, cor verdadeira (entre outros 

parâmetros), maior poderá ser a taxa de filtração que conduza á carreiras de filtração com 

duração satisfatória (mínima de 24h). Uma vez fixada à taxa de filtração, elabora-se o 

anteprojeto da instalação e calculam-se as perdas de carga envolvidas e fixa-se o nível 

máximo de operação na câmara de carga.  

 

De acordo com Di Bernardo et al, PROSAB (2003), os filtros ascendentes podem 

trabalhar tanto com taxa constante como com taxa variável (declinante). Na Figura 3.8 está 

representado esquematicamente um sistema com taxa constante onde, a perda de carga 

desenvolvida em cada filtro pode ser avaliada pela variação de nível dentro de câmaras de 

carga individualizadas, essa variação ocorre desde um nível mínimo até um nível máximo 

estabelecido em função de condições físicas e operacionais das instalações. Na Figura 3.9 

tem-se a representação de um sistema com taxa declinante, onde a câmara de carga é 

conectada a um 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 pela variação entre os níveis mínimo e máximo 

estabelecidos no interior da câmara de carga. 
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Figura 3.8 Esquema de um sistema de filtros ascendente para trabalhar com taxa de filtração 
constante. Fonte: Di Bernardo et al, PROSAB (2003) 

                              

Figura 3.9 Esquema de um sistema de filtros ascendente para trabalhar com taxa de filtração 
declinante.  Fonte: Di Bernardo et al, PROSAB (2003) 
 
 

Com relação às condições ideais em termos de gradiente de velocidade, tempo de 

mistura e concentração da solução de coagulante, a NBR 12216 (1992) recomenda que sejam 

determinadas preferencialmente por meio de ensaios de laboratório. Na impossibilidade de 

realizar esses ensaios a orientação é que a dispersão de coagulantes metálicos hidrolisáveis 

deva ser feita a gradientes de velocidade compreendidos entre 700 e 1.100 s-1, em tempo de 

mistura não superior a 5 s, e que a aplicação da solução coagulante sempre seja feita 

imediatamente antes do ponto de maior dissipação de energia e através de jatos separados de 

no máximo 10 cm. 
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3.5 Controle operacional  

 

  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. Esses 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 

dessa tecnologia, quer por sua natureza quer por um pré-tratamento aplicado, destacam-se os 

seguintes fatores; 

1. Controle de vazão ou da taxa de filtração; 

2. Tipo de coagulante e outros produtos químicos utilizados; 

3. Processo de mistura rápida e coagulação; 

4. Critérios de lavagem; 

5. Controle da perda de carga; 

6. Características do leito filtrante; 

7. Critérios de descargas de fundo intermediárias. 

 

Segundo Di Bernardo et al, PROSAB (2003) é importante medir a vazão de água 

bruta, pois dessa forma, haverá maior controle sobre as taxas das unidades individuais de 

filtração e sobre a aplicação de produtos químicos. Os filtros que operam com taxa declinante 

variável (Figura 3.8) são menos suscetíveis a variações bruscas de vazões quando uma 

unidade é retirada de operação, contrário daqueles que operam com taxa constante. Isso se 

deve ao fato de a vazão ser distribuída constantemente entre as unidades de filtração. 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 um. 

Quando a unidade é retirada de operação, a vazão a ser distribuída para os demais filtros da 

bateria já foi reduzida e não causará tanto impacto nas unidades restantes, fato que não deve 

significar a dispensa de cuidados operacionais durante essa manobra. 

 

O pH de coagulação, quando se emprega o mecanismo de desestabilização de 

partículas por adsorção-neutralização de cargas, geralmente é menor do que quando se utiliza 

a varredura, situando-se na faixa de 5,5 a 6,1. Estes valores correspondem à região de menor 

solubilidade do alumínio. Esse aspecto é importante porque na filtração direta não há unidade 

posterior ao filtro para retenção de sólidos. Assim, o alumínio não incorporado por adsorção 
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às partículas a serem removidas poderá ser convertido em hidróxido e retido no filtro, 

permitindo o controle do alumínio residual. O fato deste tipo de coagulação (adsorção-

neutralização) ocorrer em faixas muito estreitas de pH exige controle eficiente do processo 

para manutenção da qualidade da água. As águas que apresentam cor verdadeira elevada 

devem ser cuidadosamente analisadas antes de serem encaminhadas para esse tipo de 

tratamento, pois, o pH ideal para remoção da cor normalmente é baixo (4,5 a 5,8), sendo 

assim dependendo do pH e da alcalinidade da água bruta e da dosagem do coagulante, pode 

ser necessário o uso de um ácido sulfúrico ou clorídrico ou de um álcali (cal ou outro) para 

ajuste do pH de coagulação. A automação dessa fase do tratamento é altamente recomendável 

se o pH da água bruta sofre oscilações significativas ao longo da jornada de trabalho da 

estação. O uso de coagulantes pré-polimerizados é uma alternativa interessante para questão 

do controle do pH, a exemplo o hidroxi-cloreto de alumínio praticamente independe da 

aplicação de produtos alcalinizantes (cal, soda cáustica e etc.) Di Bernardo et al, PROSAB 

(2003). 

Com relação aos critérios de lavagem, o autor descreve que a carreira de filtração é 

determinada com a constatação de uma ou duas das situações abaixo: 

1. Quando a perda de carga no filtro atinge um valor-limite estabelecido em função de 

características construtivas e/ou operacionais do sistema; 

2. Quando se constata a deterioração crescente da água filtrada (transpasse), podendo 

comprometer sua qualidade sanitária. 

 

O controle pelo 1º critério pode ser feito pela avaliação da perda de carga por meio de 

piezômetros instalados nas unidades filtrantes, porém, quando os filtros trabalham com taxa 

declinante em um determinado instante a perda de carga é igual entre as unidades em 

funcionamento, em função da constante redistribuição de vazão entre elas. Por conta dessa 

característica, a lavagem dos filtros em muitos sistemas tem sido realizada em sistema de 

rodízio entre as unidades operantes, ou seja, lavam-se as unidades numa sequência lógica, de 

forma que cada uma tenha trabalhado aproximadamente o mesmo número de horas. Pelo 2º 

critério a necessidade de lavagem pode ser facilmente detectada nos filtros de escoamento 

ascendente, pois em ambos os casos a água filtrada verte livremente nas calhas coletoras de 

cada unidade. Esse 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. 
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De acordo com Di Bernardo et al, PROSAB, 2003, na filtração direta ascendente é 

possível obter carreiras mais longas de filtração, com aumento na duração de até 150%, pela 

realização de descargas de fundo intermediárias (DFI). Essa técnica consiste em interromper 

por curto intervalo de tempo (cerca de um minuto) a carreira do filtro e realizar uma descarga 

de fundo. A operação é realizada pela manobra de um conjunto de válvulas e pode ocorrer de 

diferentes maneiras. Com esse procedimento faz-se uma limpeza parcial do filtro removendo 

o material retido basicamente na camada suporte e nos primeiros centímetros da camada de 

areia. O número de descargas de fundo intermediárias irá depender, essencialmente, das 

características da água bruta e da evolução da perda de carga no meio granular. Em geral, a 

perda de carga ocorre, principalmente, na camada de pedregulho e no início da camada de 

areia (em cerca de 40 a 60 cm de sua espessura).  

 

Na prática o acompanhamento da perda de carga total (pedregulho+areia) pode ser 

observado na câmara de carga individual; Di Bernardo (2008) ilustrou a camada suporte, 

durante a carreira de filtração sem as descargas de fundo intermediárias e conclui que: a 

introdução de água na interface pedregulho/areia é importante, pois durante a execução de 

uma descarga de fundo intermediária, á água escoa mais facilmente pela camada de 

pedregulho que pela areia. Sem a aplicação de água na interface, existe a possibilidade da 

formação de vácuo no interior do meio granular e, após o reinício de operação, há grande 

chance de o ar retido subir, causando prejuízo à qualidade da água filtrada.  

 

Em exercício prático Di Bernardo (2008) exibe a programação de quatro descargas de 

fundo intermediárias, ao longo da carreira de filtração, que foram realizadas quando a perda 

de carga total, durante a carreira de filtração, atingiu valores de: 1,3, 1,6, 1,9 e 2,0 m (Figura 

3.11), se observa um decréscimo da perda de carga devido à retenção de impurezas após a 

execução de uma cujo valor geralmente aumenta da primeira para última descarga. Foi citada 

a importância do acompanhamento da evolução da perda de carga frente à camada de areia, 

para executar uma descarga sempre que o crescimento for rápido, no início da camada (de 20 

a 40 cm), porque a descarga de fundo intermediária deixa de ser eficiente quando a retenção 

de impurezas ocorre acima de 40 cm. 
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Figura 3.10 - Programação de descargas de fundo intermediárias na filtração direta ascendente. 
Fonte: Di Bernardo e Sabogal Paz (2008) 
 
 

De acordo com Arboleda (2000 apud Di Bernardo et al, 2008), a maioria dos 

problemas dos filtros tem origem em deficiência na lavagem como: 

• Pouca eficiência no desprendimento das partículas de sujeira aderidas aos grãos e 

daquelas alojadas nos espaços intergranulares do meio filtrante e; 

• Dificuldade de transportá-las desde o leito filtrante até as calhas coletoras de água de 

lavagem. 

 

O leito dos filtros 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, 

correspondente a taxas de 1,440 a 1730 m³/m².dia , 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 apud Di Bernardo et al, 2008), analisando sistemas de 

tratamento de água por filtração direta ascendente em Minas Gerais e Espírito Santo, 

observou que o consumo de água de lavagem variou de 1,9% a 7,9%.  
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Por fim, Di Bernardo et al (2008) afirma que a vazão para lavagem é determinada a 

partir da fixação da velocidade ascensional que causa a expansão adequada do meio filtrante 

(20 a 30%); enquanto, a taxa para aplicação na interface pode ser fixada entre 600 e 1000 

m³/m².dia . Não sendo indicado o uso do reservatório de distribuição de água à população, 

pois além do desperdício de produtos químicos, haverá alteração do volume de água nele, 

causando, possivelmente, falta de água para lavagem, dependendo da hora do dia, a vazão 

aplicada para lavagem ou para execução de descarga de fundo dependerá da altura de água no 

reservatório, dificultando a operação dos filtros. Quando é usado um reservatório apoiado, 

pode-se escolher convenientemente a curva característica da bomba de forma que 

funcionando em paralelo forneça a vazão necessária para lavagem e uma que permita obter a 

vazão requerida para a aplicação na interface. 

 

O controle de qualidade da água tratada deve ser realizado regularmente de forma a 

garantir os padrões de potabilidade determinados na portaria 2.914/2011, conforme tabelas 

3.6, 3.7 e 3.9. Os responsáveis pelo controle da qualidade da água de sistemas, supridos por 

manancial superficial, devem coletar também, amostras semestrais da água bruta no ponto de 

captação, para análise de acordo com os parâmetros exigidos pela legislação vigente, 

conforme classificação e enquadramento de águas superficiais, avaliando a compatibilidade 

entre as características da água bruta e o tipo de tratamento existente, Di Bernardo (2008). 

 

 

Tabela 3.5 - Padrão de turbidez para água pós-filtração ou pré-desinfecção para garantia do 
padrão microbiológico da água. 

 
TRATAMENTO DA ÁGUA 

 
VMP(1) 

Desinfecção (água subterrânea) 
 

1,0 uT(2) em 95% das amostras 
 

Filtração rápida (tratamento completo ou filtração 
direta) 
 

0,5(3) uT(2) em 95 % das amostras 
 

Filtração lenta 1,0(3) uT(2) em 95% das amostras 

NOTAS: (1) Valor máximo permitido; (2) Unidade de turbidez, (3) Este valor deve atender ao padrão de 
turbidez de acordo com o especificado no § 2º do art. 30, onde os VMP deverão ser atendidos conforme as metas 
progressivas do anexo II. 
Fonte: (Portaria 2.914/2011) elaborado pelo autor. 
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 Tabela 3.6 - Padrão organoléptico de potabilidade segundo a Portaria 2.914/2011 
 

PARÂMETRO 
 

UNIDADE 
 

VMP(1) 
Alumínio mg/L 0,2 

Amônia (como NH3)  1,5 

Cloreto  250 

Cor Aparente (2) 

1,2 diclorobezeno 

1,3 diclorobezeno 

uH(2) 

mg/L 

mg/L 

15,0 

0,01 

0,03 

Dureza total mg/L 500 

Etilbenzeno mg/L 0,2 

Ferro mg/L 0,3 

Gosto e odor (3) Intensidade 6 

Manganês mg/L 0,1 

Monoclorobenzeno mg/L 0,12 

Sódio mg/L 200 

Sólidos dissolvidos totais mg/L 1000 

Sulfato mg/L 250 

Sulfeto de hidrogênio mg/L 0,1 

Surfactantes (como LAS) mg/L 0,5 

Tolueno mg/L 0,17 

Turbidez uT(3) 5,0 

Cloro residual livre (4) mg/L 5,0 

Ph (4) - 6,0 – 9,50 

NOTAS: (1) Valor máximo permitido. (2) Unidade Hazen (mg Pt–Co/L). (3) Unidade de turbidez. (4) padrão 
potabilidade para substâncias químicas que representam risco à saúde. Fonte: (Portaria 2.914/2011), 
elaborado pelo autor.       
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Tabela 3.7: Frequência mínima de amostragem para o controle da qualidade da água de 

sistemas de abastecimento, para fins de análise física, química e de radioatividade, em função 

do ponto de amostragem, da população abastecida e do tipo de manancial (Portaria 

2.914/2011). 

 

Fonte: Ministério da Saúde, Portaria 2.914/2011       
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
4.1 Considerações Iniciais 

 

No período de análise (ano I ao ano IV), a ETA era do tipo compacta, aberta, com 

filtração direta ascendente, sendo composta, basicamente, pelas unidades de coagulação, 

filtração e desinfecção, não havendo unidade específica para floculação. A água bruta era 

proveniente de uma barragem representada na figura 4.1.  

 

 

O trabalho foi estruturado nas seguintes etapas: 

1. Coleta de informações preliminares e caracterização das unidades componentes. 

2. Acompanhamento e registro dos procedimentos operacionais. 

3. Coleta de informações relativas aos resultados operacionais. 

4. Avaliação conjunta dos resultados e dos procedimentos operacionais adotados.  

 

4.2 Coleta de informações preliminares e caracterização das unidades 

componentes. 

 

Nessa etapa foram, inicialmente, analisados os estudos, relatórios e projetos técnicos 

relativos à Estação estudada, disponíveis no acervo técnico. Em seguida, foram realizadas 

                         
Figura 4.1- Vista aérea da barragem de captação de água bruta da ETA. 
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visitas à estação para: (i) registros fotográficos; (ii) levantamentos físicos e medições in loco 

nas unidades de coagulação, filtração e desinfecção; e (iii) coleta de amostras dos meios 

filtrantes. 

 

A coleta de amostras dos meios filtrantes teve por objetivo a realização de ensaios 

granulométricos dos meios filtrantes para posterior comparação com as recomendações de 

projeto. Para cada um dos seis filtros da ETA foi selecionada uma de suas duas células, e, de 

cada uma dessas células, foi retirada uma amostra da areia do meio filtrante. Cada amostra foi 

constituída por material retirado de três locais diferentes da superfície do meio filtrante, 

atingindo-se profundidade de aproximadamente 20 cm, de modo a se obter, para cada 

amostra, cerca de 2 kg do material. 

Para realização dos ensaios granulométricos foram adotados os seguintes procedimentos: 

• Separação de aproximadamente 1 kg do material previamente misturado; 

• Secagem do material em estufa; 

• Execução de análise de distribuição granulométrica; 

• Confecção das curvas de distribuição granulométrica; 

• Análise de dados de distribuição granulométrica do material dos seis filtros, 

determinando-se o tamanho efetivo D10, o D60e Coeficiente de Desuniformidade (CD). 

 

A análise da distribuição granulométrica foi realizada no Laboratório de Mecânica dos 

Solos da UFPE, empregando-se agitador manual de peneiras, de acordo com a norma NBR 

7181/84 (ABNT, 1984), tendo sido utilizadas as peneiras no4 (4,76 mm), no10 (2,00 mm), 

no16 (1,19 mm), no30 (0,59 mm), no40 (0,42 mm), no50 (0,297 mm) e no100 (0,149 mm), 

correspondentes à séria americana. 
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Figura 4.2 – Coleta de areia no filtro F6 
Fonte: arquivos do autor, 2010 

Figura 4.3 – Amostra da areia coletada 
Fonte: arquivos do autor, 2010 

 

 

4.3 Acompanhamento e registro dos procedimentos operacionais 

 

Nessa etapa foram realizadas, inicialmente, reuniões com a equipe de gerenciamento 

técnico, para esclarecimentos gerais a respeito da implantação, dos problemas operacionais 

ocorridos e das reformas previstas na estação. Em seguida, foram realizadas visitas à estação 

para: (i) obtenção, junto à equipe de operadores, de informações referentes aos procedimentos 

operacionais; (ii) acompanhamento e registros fotográficos dos procedimentos operacionais 

nas unidades de coagulação, filtração e desinfecção; (iii) acompanhamento e registros 

fotográficos dos procedimentos e equipamentos utilizados na realização dos ensaios físico-

químicos executados no laboratório da ETA relativos ao controle operacional.  

As unidades de coagulação e de filtração foram estudadas com mais detalhes, tendo 

em vista sua importância para o sucesso da tecnologia da filtração direta. Com relação à etapa 

de coagulação, foram avaliadas as características do coagulante utilizado, seu armazenamento 

na estação, sua diluição e preparo da solução coagulante, a definição da dosagem, a aplicação 

e a mistura da solução coagulante com a água bruta, além das fórmulas e dos equipamentos 

utilizados pelos operadores e laboratoristas. Relativamente à etapa de filtração, foram 

avaliadas: a alimentação dos filtros a partir da câmara de carga, a fase de filtração e a 

operação de lavagem dos meios filtrantes. 

As amostras de água bruta, filtrada e tratada são coletadas em recipientes de material 

plástico nos pontos desejados e, em seguida, levadas ao laboratório da ETA, onde são 

adotados os seguintes equipamentos e métodos para realização dos ensaios físico-químicos 
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para determinação da turbidez, cor aparente, ferro, manganês, cloro residual, alumínio e pH, 

destes indicadores serão estudados neste trabalho a turbidez, a cor aparente, o ferro e o 

manganês. 

 
 
Tabela 4.1 – Equipamentos utilizados para os ensaios realizados na ETA 

parâmetro equipamento método 
turbidez turbidímetro HACH, modelo 2100N nefelométrico 

cor aparente colorímetro AQUATESTER HELLIGE colorimétrico 
ferro Fe – MICROQUANT 14759 (0.1 – 5.0 mg/L)  colorimétrico 

manganês Mn – MERCK, MANGAN-TEST (0.03–5.0 mg/L Mn) colorimétrico 
cloro residual HACH – chlorine, free (0-3.5 mg/L) model CN-66F colorimétrico 

alumínio ACQUANT 14413.0001 colorimétrico 
pH pHmetro de bancada – Marca: HACH  potenciométrico 

Fonte: (Gerência da ETA, ano IV) elaborador pelo autor 2011 

 

4.4 Coleta de informações relativas aos resultados operacionais 

 

Nessa fase foram obtidos, junto à Gerência de Controle Técnico os resultados 

operacionais da ETA, relativos aos anos I, II, III e IV. Tais resultados estão organizados em 

planilhas de controle operacional, de onde foram extraíram-se as seguintes informações:  

 

Cor Aparente (pt-co):  

• Água bruta (valor máximo, valor mínimo e valor médio) 

• Água filtrada (valor máximo, valor mínimo e valor médio) 

• Água tratada (valor máximo, valor mínimo e valor médio) 

 

Turbidez (NTU):  

• Água bruta (valor máximo, valor mínimo e valor médio)  

• Água filtrada (valor máximo, valor mínimo e valor médio) 

• Água tratada (valor máximo, valor mínimo e valor médio) 

 

pH:  

• Água bruta (valor máximo e valor mínimo) 

• Água tratada (valor máximo e valor mínimo) 
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Coagulante - Sulfato de alumínio: 

• Consumo (kg) 

• Dosagem (mg/L) (valor médio) 

 

Cloro (pré) e Cloro (pós): 

• Consumo (kg) - (valor médio) 

• Dosagem (mg/L) - (valor médio) 

 

Vazão (l/s): 

• Água tratada – saída da ETA (valor médio)  

 

• Ferro (mg/L) e Manganês (mg/L)  

Água bruta (valor médio) 

Água tratada (valor médio) 

 

  Entende-se por água filtrada, aquela que ainda não recebeu desinfecção, ou seja, sua 

coleta é realizada na saída de cada filtro e antes da entrada no reservatório semienterrado, 

enquanto que á água tratada é aquela pronta para consumo humano, sua coleta é feita na 

tubulação de saída da ETA para os reservatórios externos de distribuição. 

 

4.5 Avaliação conjunta dos resultados e dos procedimentos operacionais 

adotados 

 

Nessa etapa foi realizada uma avaliação integrada do funcionamento da ETA no 

período considerado, analisando-se a evolução da qualidade da água bruta afluente e das 

águas tratadas produzidas na estação, utilizando-se, especialmente, os parâmetros físico-

químicos indicadores de qualidade (turbidez, cor aparente, ferro e manganês) e os 

procedimentos operacionais adotados na ETA, de modo a identificar eventuais fatores que, de 

alguma forma, poderiam ter afetado o funcionamento esperado desta ETA, e assim, propor 

melhorias para a operação das demais estações de tratamento de água com sistema de filtração 

direta ascendente. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
5.1 O Projeto da ETA  

 

O projeto técnico da ETA foi executado por uma empresa especializada, baseando-se 

nos dados do manancial fornecidos pela contratante. A seguir estão transcritas as principais 

informações contidas no referido projeto da empresa contratada, incluindo as alterações e as 

considerações da contratada. 

 

Capacidade e Tecnologia de Tratamento 

 

De acordo com o projeto a ETA foi dimensionada com capacidade para tratar uma 

vazão de 600 L/s, utilizando a tecnologia da Filtração Direta Ascendente. A decisão por essa 

tecnologia de tratamento (Filtração Direta Ascendente) foi tomada a partir dos resultados das 

análises realizadas em amostras das águas provenientes das águas da barragem, os quais 

evidenciaram a qualidade variável da água bruta. 

Os resultados das análises das águas dos mananciais, referentes ao período de 5 anos 

de acompanhamento apresentaram-se 80% deste período com cor inferior a 60 uH, turbidez 

abaixo de 15 uT; ferro abaixo de 1,5 mg/L e manganês inferior a 0,4 mg/L  e ainda  a turbidez 

60% do tempo inferior a 5uT. Os picos registrados nesse período, para os parâmetros acima, 

foram em 20/08/97 onde a cor apresentou 180 uH, sendo a turbidez de 40 uT, ferro 2,3 mg/L e 

manganês 0,6 mg/L e em 04/03/1998 onde a turbidez  apresentou  102 uT, cor 150 uH, ferro 

total 1,5 mg/L e manganês 0,15 mg/L. 

 

De acordo com o projeto, a ETA contaria com as seguintes etapas:  

(i) Etapa de Pré-Tratamento, constituída pelas unidades de pré-cloração e 

Aplicação de Carvão Ativado. 

(ii) Etapa de Coagulação (Preparo e Dosagem da Solução do Coagulante). 

(iii) Etapa de Mistura Rápida (Dispositivo para Mistura do Coagulante. 

(iv) Etapa de Filtração, composta pela Câmara de Carga e pela bateria de Filtros 

Ascendentes.  

(v) Etapa de Pós-Tratamento, formada pelas unidades de Desinfecção e de 

Controle da Corrosão.  
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Etapa de Pré-Tratamento  

 

• Aplicação de cloro gasoso – De acordo com o projeto, para oxidação do ferro e 

manganês a água bruta receberia o cloro e passaria por tempo de detenção de 6 

minutos, que ocorreria nos dois primeiros tanques de contato, com diâmetro de 4,5 m 

e altura útil de 8,00 m, providos internamente de três chicanas verticais com abertura 

superior e inferior. A dosagem foi prevista entre 2,0 e 5,0 mg/L e seria controlada por 

um analisador contínuo de cloro residual, com medição na faixa de 2 a 12 mg/L e com 

sinalização sonora para valores fora dos padrões definidos. Um Clorador seria 

destinado apenas para pré-cloração e haveria um de reserva para eventuais problemas 

no pré ou no pós-tratamento. 

 

• Aplicação de Carvão Ativado em pó (CAP) - Por recomendação do órgão responsável 

foi prevista a adição de carvão ativado em pó, quando houvesse presença de 

cianofíceas. Para a preparação da suspensão de carvão ativado, com concentração 

máxima de 3 % (massa x volume), foi prevista a implantação de dois tanques, cada um 

com autonomia de 12 horas de operação. Cada tanque teria volume útil de 10m³, sendo 

equipado com um misturador mecanizado, um dosador danfoss e dois conjuntos moto-

bomba. A aplicação seria a montante do terceiro tanque de contato, totalizando três 

unidades, com tempo de contato de 10 (dez) minutos; considerando que o carvão só 

seria retido na última camada do leito de contato dos filtros o que proporcionaria um 

acréscimo próximo há três minutos totalizando um tempo de detenção de 13 minutos, 

com dosagem prevista entre 4,0 a 12,0 mg/L. 

 
Etapa de Coagulação 

 

• Preparo e Dosagem da Solução do Coagulante - Foi recomendada coagulação no 

mecanismo da Neutralização de Cargas, utilizando-se como coagulante, com base em 

ensaios realizados com águas de características similares, o sulfato de alumínio em 

solução ou o policloreto de alumínio, com dosagens compreendidas entre 5 e 15 mg/L, 

para produção de efluentes com turbidez inferior a 1,0 uT, fazendo-se necessária a 

correção do pH para faixa de 5,5 a 6,6 caso fosse utilizar o sulfato de alumínio ou 

realizariam estudos para o uso do policloreto de alumínio (que havia apresentado 

excelentes resultados com pH na faixa de 7,0). Para preparo da solução do coagulante 
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(a 5%) foram dimensionados 02 tanques de diluição, com 5,18 m³, cada, considerando 

o tempo de operação de 12 horas, por tanque.  

 

Etapa de Mistura Rápida  

 

• Dispositivo para Aplicação do Coagulante – Foi projetado Injetor constituído por tubo 

de PVC perfurado, a ser localizado no eixo da tubulação de água bruta (zona de maior 

deflexão), cerca de 80 cm antes do Misturador Hidráulico, na tubulação de saída da 

câmara de carga, proporcionando tempo de mistura rápida de cerca de 1 segundo, 

necessária para garantir uma coagulação por neutralização de carga, foi  

 

• Misturador Hidráulico – De acordo com o projeto, a mistura rápida deveria ser 

realizada em dispositivo localizado na saída da Câmara de Carga dos filtros, ou 

melhor, a 80 cm após o ponto de aplicação do coagulante. Esse dispositivo teria forma 

tubular, em plástico reforçado com fibra de vidro (PRFV), com diâmetro de 700 mm e 

conteria uma grade de mistura, composta de malha de varões redondos em aço 

inoxidável, na disposição xadrez, com espaçamentos de 50 mm, dimensionada para 

obter gradiente de velocidade da ordem de 2.264 s-1. 

 
 

Etapa de Filtração 

 

• Câmara de Carga - Para alimentação da bateria de filtros foi prevista uma câmara de 

carga com diâmetro de 2,5 m, altura total de 7,15 m, lâmina de água máxima de 7,0 m 

e mínima de 5,1 m, provido de visor de nível com cinco indicadores de nível, variação 

a cada 400 mm, partindo da altura de 5000 mm, para controle das descargas de fundo 

e lavagem do leito filtrante, que seria monitorada dentro da sala administrativa pelo 

sistema de automação. Também foi prevista aplicação de auxiliar de coagulação 

dentro da câmara de carga quando fosse necessário. 

 

• Bateria de Filtros Ascendentes – No projeto foram dimensionados 06 (seis) filtros 

ascendentes, cada um com área total de 47,52 m2, formado por duas células iguais, 

tendo, cada célula, as seguintes dimensões: altura total de 3,65 m, diâmetro de 5,5 m e 

área de 23,76 m2. Os filtros foram projetados para operar com taxa de filtração média 
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de 180 m3/m2xdia e máxima de 217 m3/m2xdia. A coleta de água filtrada seria feita 

nas calhas coletoras através de orifícios e depois seria descarregada em tubulação 

coletora (com diâmetro variando de 300 a 700 mm) por meio da qual escoaria até o 

reservatório de água tratada (semienterrado). O meio filtrante de cada filtro seria 

composto por camada de areia grossa apoiada em camada suporte, de pedregulho, com 

as seguintes características: 

 
� Camada suporte (seis subcamadas em pedregulho): 

  subcamada tamanho dos 
grãos (mm) 

espessura 
(cm) 

superior 12,5 a 19,0 7,5 

intermediária 6,4 a 12,7 12,5 

intermediária 2,4 a 4,8 20,0 

intermediária 6,4 a 12,7 7,5 

intermediária 15,8 a 25,4 7,5 

inferior 25,4 a 38,0 15,0 

 

� Leito filtrante (camada única de areia grossa): 

� Espessura da camada: 1,6 m 

� Granulometria: 0,60 a 2,00 mm 

� Tamanho efetivo (D10): 0,80 a 0,85 mm 

� Coeficiente de Desuniformidade: de 1,5 a 1,7 

 

Durante a carreira de filtração em cada filtro foi prevista a execução de 04 Descargas 

de Fundo Intermediárias (DFI), cada uma delas com duração média de 1 minuto e com 

aplicação simultânea de água na interface pedregulho/areia. A lavagem de cada filtro, 

ao final da carreira de filtração, teria duração de 10 minutos, sendo realizada só com 

água, proveniente, por gravidade, do reservatório elevado (REL).  

 

Etapa de Pós-Tratamento 

 

• Desinfecção - Foi prevista desinfecção utilizando-se cloro-gás mediante aplicação de 

solução de cloro na tubulação de 700 mm coletora de água filtrada, logo após o 

recebimento do último filtro, um clorador seria destinado à etapa de Pré-tratamento, 

outro apenas para desinfecção e haveria mais um de reserva totalizando 03 cloradores. 
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• Controle da Corrosão – Para controle da corrosão, quando o pH da água filtrada 

atingisse valor inferior a 7,2 e a alcalinidade estivesse baixa, foi prevista aplicação de 

suspensão de cal (com 65 a 74% de CaO com baixas impurezas) próximo à saída do 

reservatório de água tratada (semi-enterrado), de modo a ajustar o pH da água filtrada 

para valores entre 8 e 8,2; faixa de pH em que o índice de Langelier deverá resultar 

ligeiramente positivo. Também poderia ser utilizado a soda cáustica líquida (hidróxido 

de sódio) a 50%, para correção do pH, evitando o aumento da turbidez da água final, 

sendo sugerido que a aplicação fosse direta sem diluição através de bombas dosadoras 

helicoidais, específicas a este produto, evitando contato direto do operador com o 

mesmo. 

 

Foi prevista a instalação de um Medidor de Vazão na tubulação adutora de água bruta, 

constituído por equipamento ultrassônico, com capacidade para medições na faixa de 1.200 a 

2.500 m3/h, e ainda a aplicação de fluosilicato de sódio para fluoretação.  

 

A ETA contaria também, com um sistema de automação para preparo e controle da 

dosagem de produtos químicos (cal, cloro e coagulante); controle do sistema de filtração, 

inclusive a regularização de vazão de água de lavagem; sinalização do estado funcional dos 

equipamentos e emissão de relatórios. Também foi previsto um Sistema de Recuperação de 

Água de Lavagem dos Filtros; compreendendo: Tanque de regularização dos efluentes; 

estações elevatórias para: o adensador/decantador, a centrífuga e o retorno da água 

recuperada; Adensador/Decantador; tanque de armazenamento do lodo e prédio de 

desaguamento do lodo. O descarte da água de lavagem se dará por um período em torno de 5 

minutos, dependendo da condição da descarga de fundo com introdução de água na interface, 

antes da lavagem do leito filtrante. Nos tanques de regularização seriam adicionados 

polímeros. A estação elevatória de água equalizada é com funcionamento contínuo e o tempo 

no decantador/adensador seria de 2,85 que horas, suficiente para que o teor de sólidos no lodo 

adensador fique mais próximo de 3% (30 Kg/m³).  
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5.2 Caracterização da ETA no período em análise  

 

5.2.1 Introdução 

 

No início de seu funcionamento como estação de tratamento de água do tipo Filtração 

Direta Ascendente, a ETA teve sua capacidade de tratamento avaliada em 590 l/s. De acordo 

com os relatórios operacionais do período em análise, a vazão tratada na estação variou entre 

173,10 l/s e 503,60 l/s, observando-se os valores mais baixos nos períodos chuvosos de maio 

a agosto. 

Nos itens 5.2.2 a 5.2.6 estão caracterizadas as etapas de tratamento e as principais 

unidades em funcionamento na ETA, no período em análise. Na figura 5.2 está apresentado o 

croqui geral da ETA e na Figura 5.3 uma foto, onde são visualizadas suas principais unidades 

(câmara de carga, filtros, casa de química e reservatório de coagulante), em nenhuma das 

figuras constam, portanto, as unidades componentes do Sistema de Recuperação de Água de 

Lavagem dos Filtros, o qual, apesar de implantado, nunca foi posto em funcionamento 

efetivo. 

 

O prédio que abriga a Casa de Química consta de um pavimento térreo, contendo 

dependência para armazenamento dos produtos químicos, dependências para os tanques de 

preparação de suspensões e soluções químicas, bombas dosadoras, quadros de comando, salas 

que armazenam os cilindros de cloro e os cloradores e um primeiro pavimento contendo, o 

laboratório físico-químico, salas de apoio operacional, sala de reunião, vestiários, sanitários e 

copa. Na cobertura possui um reservatório elevado em concreto armado onde é armazenada 

água para lavagem dos filtros e para consumo interno da ETA 

 

A ETA funcionava em regime contínuo (24 horas por dia), com equipe de operação 

composta por 04 (quatro) operadores e 04 (quatro) técnicos em química, sob o regime de 

trabalho de 24/72horas. A operação era realizada de forma manual, ou seja, a automação que 

foi prevista em projeto não estava em funcionamento, inclusive os equipamentos para 

medição contínua também estavam danificados na época da pesquisa e foram acrescidos 

outros equipamentos de funcionamento manual para continuidade do controle realizado na 

estação. 
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Legenda: 

 RSE – Reservatório Semienterrado I e II 

 REL – Reservatório elevado (sob da Casa de Química) 

 REL – Reservatório de Sulfato de Alumínio Líquido a 50 % 

 EE-I – Estação Elevatória II (alimentação dos reservatórios externos - saída da ETA) 

 EE-II- Estação Elevatória I (alimentação do reservatório elevado - REL) 

 EE-II- Subestação Elétrica 

         - Filtro ascendente 

          - Sensor para medição da vazão de água Bruta 

 

Figura 5.1 – Croqui Geral da ETA  
Fonte: Elaborado pelo Autor 2012 
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Figura 5.2 Vista geral da ETA  
Fonte: arquivos do autor, 2008 
 
 

5.2.2 Caracterização da Etapa de Pré-Tratamento 

 

Medição de Vazão  

 A medição da vazão afluente à ETA era realizada empregando-se equipamento 

ultrassônico (medidor MAG 3100- DANFOSS) com intervalo de medição entre 1.200 e 2500 

m³ /h.O sensor estava instalado diretamente na tubulação adutora de água bruta e o dispositivo 

para leitura das vazões estava localizado na área externa da Casa de Química (Figura 5.4). 

 

Pré-cloração  

A unidade de pré-cloração tinha como objetivo promover a remoção ferro e manganês 

mediante oxidação pelo cloro-gás. Era constituída por 02 cloradores ALLDOS, sendo um para 

reserva (Figura 5.6) e 01 rotâmetro FLUID FEEDER com capacidade para dosar 250 kg 

Cl2/dia, regulado para 60 kg Cl2/dia, localizados na Casa de Química, 02 (duas) bombas KJB 

megablock (CE) 25- com rotor de 41 mm de diâmetro 150R e adaptador para injeção do cloro 

gasoso (após mistura com água proveniente o reservatório elevado), manômetro de saída do 
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gás com regulador de vácuo. A aplicação era feita na entrada do primeiro tanque de contato, 

sendo o total de 05 (cinco) tanques, onde dois eram para pré-cloração e três faziam parte da 

etapa prevista para remoção de toxinas (Aplicação de Carvão Ativado), porém estavam em 

desuso. Os tanques eram de fibra, com funcionamento em série, tendo, cada um, diâmetro de 

4,0 m, altura total de 8,3 m, altura útil de 8,0m e volume útil de 100,5 m3.  A dosagem variou 

de 5,7 a 15,8 mg/L e o consumo de 146 kg/dia a 624 kg/dia no período da pesquisa. As 

reações ocorriam nos cinco tanques de contatos, com período de contato total estimado em 21 

minutos (informação fornecida pelo órgão responsável), para vazões variando de 173,10 l/s a 

503,60 l/s. Os detalhes e procedimentos de pré-cloração não estavam registrados nos projetos 

e foram relatados pelos operadores da ETA, ou seja, a dosagem era ajustada mediante o 

resultado do cloro residual limite, que tinha como referência valores entre 2 - 4 mg/L 

definidos pela Gerência de controle da ETA. 

  

Figura 5.3 – Display indicador da medição de vazão 
Fonte: Arquivo do autor, 2009 

Figura 5.4 Cilindros de cloro-gás  
Fonte: Arquivo do autor, 2009 

                                      
Figura 5.5 – Clorador 
Fonte: Arquivo do autor, 2009 

Figura 5.6 – Bombas dosadoras de cloro 
Fonte: Arquivo do autor, 2009 
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Aplicação de Carvão Ativado  

No projeto da ETA foi prevista a aplicação de carvão ativado em pó à água bruta com 

o objetivo de remoção de toxinas causadas pela presença sazonal de cianofíceas. As 

instalações projetadas (duas tinas para preparo da solução, equipamentos e dois tanques de 

contato) foram implantadas, porém essa unidade nunca foi utilizada. 

 

5.2.3 Caracterização da Etapa de Coagulação e Mistura rápida 

 

Unidade de Coagulação  

 

Essa unidade era constituída por: (i) reservatório elevado (RSA) para recebimento e 

armazenamento da solução comercial do coagulante (sulfato de alumínio líquido), com 

capacidade para 100 m3; (ii) duas tinas (T1 e T2) para preparo da solução do coagulante a ser 

aplicada, na forma de tronco de cone em fibra resinada, localizadas na Casa de Química, cada 

uma com capacidade de 5.000 litros; e (iii) duas bombas WEG com motor de 1,5 CV, para 

operarem no esquema de 1+1 de reserva e um medidor de vazão para coagulação da marca 

Siemens modelo: MAG 3100 Danfoss, também localizados na Casa de Química. 

 

Coagulante utilizado  
 
 

Como coagulante era utilizada solução comercial de Sulfato de Alumínio Líquido 

Ferroso (SALF), produzida pela empresa Sulfinor Sulfatos do Nordeste Ltda., cujas 

características, fornecidas pelo fabricante, eram as seguintes:  

 

� Descrição: Sulfato de Alumínio F-666 líquido ONU 1760III, 
líquido corrosivo, NE 8. 

� Alumínio total solúvel 
    em água: 

 
7,57 % (em massa como Al2O3, Mín.7,5 %).  

� Ferro total solúvel em água: 0,90 % (em massa como Fe2O3, Máx.0,9 %). 
� Resíduo insolúvel em água: 0,0 % (em massa, Máx.0,1 %) 
� Alcalinidade livre: 0,0 % (em massa como Al2O3, Máx.0,2%). 
� Acidez livre: 0,01% (Máx.0,5 %) 
� Massa específica: 1,315 g/ml (1,32 ± 0,1g SALF /mL SALF) 

 

Essa solução comercial (SALF) era transportada até a ETA em caminhão–tanque, de 

onde era bombeada para o reservatório elevado RSA (Figura 5.11). No ato do recebimento da 

carga de solução comercial era medida sua densidade em graus de Baumé (°Be), utilizando-se 
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o areômetro de Baumé (Figura 5.12).  A solução comercial era aceita quando fornecida a uma 

densidade entre 33°Be a 35°Be, correspondente em média a 50 % de concentração, conforme 

Quadro de Baumé (ver anexos), utilizada pelo órgão responsável para estimativa da densidade 

ou massa específica – em g/ml; e da concentração de Al2(SO4)3 [massa/massa ou título (%)] 

de uma solução em função de sua densidade, medida em graus de Baumé. 

 

 

  

Figura 5.7 - Reservatório de Coagulante  
Fonte: Arquivo do autor, 2009 

Figura 5.8 - Areômetro de Baumé  
Fonte: Arquivo do autor, 2009 

 
 
Determinação da dosagem da solução a ser aplicada  
 

Para determinar a dosagem da solução do coagulante a ser aplicada à água em 

tratamento, era realizado o teste dos jarros ou jartest (Figura 5.13), ensaio de laboratório em 

que há simulação de operação de uma estação de tratamento de água e que é comumente 

utilizado nessas estações para definição da dosagem mínima de coagulante para produção de 

águas dentro do padrão de potabilidade. 

 

Usualmente esses testes eram realizados quatro vezes por semana, podendo esse 

número ser aumentado no caso de mudança brusca na qualidade da água bruta. Os 

equipamentos e acessórios utilizados na realização desse ensaio eram: aparelho para teste de 

jarros marca: PHIPPS&BIRD Modelo: PB-700 JARTESTER; 06 jarros (Becker) de vidro de 2000 
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mL para água a ser tratada, régua dosadora com 06 recipientes de 10 mL para as doses da 

solução do coagulante; filtros de papel (marca: Fmaia, no 40, 8 micra, filtração média 140 s) e  

turbidímetro HACH, Mod.2100 N, para medição da turbidez. 

 

Na preparação e execução do ensaio eram adotados os seguintes procedimentos: 

 

1. Preparo de solução de coagulante a 2%, adicionando 3 mL de solução a 50% a 100 mL 

de água filtrada; 

2. Adição de água bruta nos 06(seis) jarros (beckers) de vidro até completar os 2000 mL; 

3. Preparadas 06 (seis) diferentes doses de solução coagulante nos recipientes da régua 

dosadora; 

4. Adição simultânea das diferentes doses de solução coagulante aos jarros com água 

bruta, utilizando-se a régua dosadora; 

5. Mistura rápida do conteúdo de cada jarro por 20 segundos, a uma rotação de 290 rpm; 

6. Floculação do conteúdo de cada jarro por 02 (dois) períodos sucessivos de 15 minutos, 

nas rotações de 50 e 30rpm; 

7. Sedimentação em cada jarro durante 5 minutos;  

8. Filtração da amostra, de cada jarro, em filtro de papel; 

9. Determinação da turbidez das amostras filtradas; 

10. Preenchimento da Tabela de jartest (ver em anexos) e definição da menor dosagem, 

necessária para se obter turbidez menor ou igual a 1uT nas amostras filtradas. 

 

Figura 5.9 – Equipamento de Jartest 
Fonte: Arquivo do autor, 2009 

Figura 5.10 – Turbidímetro e Potenciômetro  
Fonte: Arquivo do autor, 2009 
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Solução preparada na ETA (SETA) 

 

Para aplicação do coagulante na dosagem selecionada era necessário diluir a solução 

comercial, adquirida com densidade de aproximadamente 33,2 oBe, correspondente a 50% em 

concentração, de modo a reduzir sua densidade a valores entre 4 e 5°Be. A solução comercial 

era aceita até uma concentração de 35 °Be o que correspondia a aproximadamente 54% de 

concentração em massa. 

Normalmente essa solução preparada na ETA (SETA) era produzida com densidade 

de 4°Be, o que corresponde, de acordo com o Quadro de Baumé (ver em anexos) a: 

� massa específica (ρ) = 1,028 gSETA /mLSETA; 

� título (T) ou fração de massa = 5%  (= 51,4 g SALF /1028 g SETA) 

 

Para o preparo da solução SETA a 4°Be o operador da ETA utilizava as tinas T1 e T2, 

cada uma com 5000 L de capacidade, localizadas na Casa de Química da ETA (Figura 5.15), 

adotando os seguintes procedimentos: 

1. Abria o registro Reg.1 na tubulação de saída do reservatório RSA, por um período de 

5 a 7 minutos, de modo que escoasse um determinado volume (estimado para obter a 

densidade desejada) da solução comercial de sulfato de alumínio líquido ferroso 

(correspondendo a cerca de 420 L) até uma das tinas (T1). A duração do período de 

abertura do registro Reg.1 dependia do nível do líquido no reservatório RSA: quando 

alto, o período era menor e, quando baixo, o inverso, sendo determinado pelo 

operador; 

2. Simultaneamente, abria-se o registro Reg.2 na tubulação de saída do reservatório de 

água tratada (elevado) da ETA, liberando o escoamento de uma determinada 

quantidade (estimada para obter a densidade desejada) de água tratada (cerca de 4580 

L) até a tina T1, de modo a obter cerca de 5.000 L de solução (Figura 5.16); 

3. Depois de atingido o nível máximo na tina, acionava o misturador mecânico por 

aproximadamente 02 (duas) horas, para homogeneizar a mistura; 

4. Decorrido o período de mistura, retirava-se uma amostra da solução, para verificar se 

havia sido atingida a densidade desejada (4°Be). Para isso, introduzia o areômetro de 

Baumé no tubo preenchido com a amostra retirada da tina e lia a densidade no quadro 

de Baumé (anexo); 
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5. Caso a densidade desejada (4°Be) não tivesse sido atingida, fazia os devidos ajustes, 

adicionando mais solução comercial, se a densidade fosse inferior a 4 °Be, ou mais 

água tratada, se a densidade fosse superior a 4 °Be.  

6. Durante o período em que a solução preparada na tina T1 era utilizada, uma nova 

carga era preparada na tina T2. 

 

 
 
Figura 5.11 – Sistema de coagulação (Tinas de preparo do solução, conjunto de bombas 
dosadoras e medidor de vazão). Fonte: Arquivo do autor, 2009 

 
Aplicação da solução preparada na ETA 
 

O operador, após ter definido o valor da dosagem da solução coagulante a ser aplicada, 

calculava a vazão da bomba dosadora, ou seja, a vazão a ser programada na bomba dosadora, 

correspondente àquela dosagem. Para esse cálculo utilizava a expressão seguinte, fornecida 

pelo órgão responsável: 

q = 
0,0036  x   D  x  QETA 

ρ x T 
 Onde: 
 

� q   = vazão da solução coagulante (ou solução preparada na ETA) - (LSETA/h) 
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� D  = dosagem de coagulante (solução comercial - SALF) - (mgSALF/Lágua bruta) 

� QETA    = vazão de água bruta afluente à ETA - (L /s) 

� ρ  = massa específica da solução preparada na ETA - (mgSETA/mLSETA ) 

� T  = título da solução preparada na ETA (%) 

 
Dessa forma, quando a solução preparada na ETA (SETA) tinha densidade de 4°Be, a 

vazão a tratar (QETA) alcançava 400 L/s e se desejava uma dosagem de coagulante (D) igual 

a 29 mg SALF/L água bruta, a vazão da solução coagulante (preparada na ETA) era calculada 

como: 

 

 

 

 

 
O valor da vazão da solução coagulante (q) era, então, ajustado pelo operador da ETA 

através dos quadros de comando das bombas dosadoras e acompanhado no medidor de vazão 

(Figura 5.16 e 5.17).  

 

Neste exemplo, como cada tina tinha capacidade para 5000 L e a vazão da bomba 

dosadora era de aproximadamente 812,5 L/h,  cada tina podia ser utilizada por cerca de 6,15 

horas.  

 

 
 

   

Figura 5.12 – Quadro de comando das bombas 
dosadoras. Fonte: Arquivo do autor, 2009 

Figura 5.13 – Medidor de vazão do 
coagulante.  Fonte: Arquivo do autor, 2009 

 

q = 
0,0036x   29   x   400 

≈ 812,5 LSETA/h  
1,028x   0,05 
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Sistema de Mistura Rápida  

 

O dispositivo utilizado para aplicação da solução do coagulante estava fixado na 

tubulação de água efluente do último tanque de contato da unidade de pré-cloração, a 

montante da Câmara de Carga dos filtros (Figura 5.8) e foi informado que o Misturador 

Hidráulico estava instalado a jusante desta câmara, apenas na tubulação de saída para os 

filtros F1, F2, F5 e F6. 

 

Devido à grande dificuldade para se interromper a operação da ETA durante a fase da 

pesquisa, não foi possível verificar se as características dos dispositivos instalados (Injetor e o 

Misturador Hidráulico) estavam de acordo com o que foi projetado, mas foi informado, pelo 

engenheiro do órgão responsável, a existência e localização destes dispositivos da forma 

acima detalhada, tendo em vista que estavam apresentando divergência com o projeto, talvez 

pela falta de clareza no detalhamento deste, no que se refere a esta etapa. Vale salientar que os 

operadores desconheciam a existência deste misturador. 

 

 

Figura 5.14 – Ponto de aplicação da solução  
coagulante (Sulfato de Alumínio), vista 01 
Fonte: Arquivo do autor, 2009 

Figura 5.15 – Ponto de aplicação da solução  
coagulante (Sulfato de Alumínio), vista 02 
Fonte: Arquivo do autor, 2009 
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5.2.4 Caracterização da Etapa de Filtração  

 

O sistema de filtração era composto por Câmara de Carga única, 06(seis) filtros de 

fluxo ascendentes e tubulações para condução de água coagulada, água filtrada e água de 

lavagem. 

 

A câmara de carga era pré-fabricada em plástico reforçado com fibra de vidro (PRFV), 

tinha diâmetro de 2,50 m e altura total de 7,15 m. Ela recebia água coagulada através de  

tubulação afluente com diâmetro de 700 mm e alimentava os filtros através de duas 

tubulações efluentes, uma delas com diâmetro de 400 mm, para os filtros F3 e F4; e outra, 

com diâmetro de 500 mm, para os filtros F1, F2, F5 e F6. 

 

A bateria de filtro era composta de 06 (seis) filtros de fluxo ascendente (F1, F2, F3, 

F4, F5 e F6), sendo cada um deles formado por duas células filtrantes, dispostas em duas alas 

opostas, conforme indicado na Figura 5.2. Cada célula era pré-fabricada em plástico reforçado 

com fibra de vidro (PRFV), com diâmetro de 5,50 m e altura de 3,65 m. As células tinham 

fundo em formato tronco-cônico, coma finalidade de melhorar a distribuição do afluente 

(água coagulada ou água de lavagem), bem como tubulações para injeção de água na interface 

areia/pedregulho, de modo a evitar a formação de vácuo, formado pela diferença de gradiente 

de percolação de água na areia filtrante e nas camadas. Em cada célula o meio filtrante era 

constituído por camada de areia grossa apoiada em camada suporte de pedregulho. Segundo 

informações do órgão responsável, medições realizadas no ano I mostraram que as camadas 

de areia grossa tinham espessura variando de 1,45 a 1,57 m com características indicadas na 

Tabela 5.1.  

Não foi possível avaliar as características da camada suporte de pedregulho. Para 

coleta da água filtrada e de lavagem havia no interior de cada célula, uma calha central e duas 

calhas transversais que seguiam para uma caixa de reunião que ficavam entre as duas células 

do filtro, na parte posterior, de onde seguiam para tubulação correspondente, ou seja, quando 

o filtro estava em produção o registro de água filtrada (Raf) mantinha-se aberto e a água 

filtrada seguiam para a tubulação coletora de água filtrada e quando estava ocorrendo à 

lavagem, o registro de água filtrada (Raf) era fechado e a água era desviada para tubulação 

coletora de água de lavagem e em seguida para caixa coletora de esgoto (ver Figura 5.20). 
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As tubulações acopladas a cada célula tinham os seguintes diâmetros:  

Água coagulada - 300 mm; água filtrada - 300 mm; água para lavagem - 600 mm; 

água de interface - 350 mm e a descarga de fundo - 400 mm. Cada célula era dotada de cinco 

registros para: admissão de água coagulada; saída de água filtrada; introdução de água na 

interface; descarga de fundo e entrada de água para lavagem, que eram dois registros, sendo 

um deles na saída do reservatório elevado (na Casa de Química) e o outro nas proximidades 

dos filtros e das demais conexões. 

 

Quando os filtros estavam em funcionamento normal somente os registros de 

admissão de água coagulada e de saída de água filtrada permaneciam abertos (Figura 5.20). 

Em cada filtro o escoamento era ascendente através das camadas filtrantes, sendo a água 

filtrada coletada nas calhas superiores (Figura 5.18) e direcionada para a tubulação de saída de 

cada filtro. Durante o período da pesquisa a ETA  operou com vazões entre 173,10 l/s e 

503,60 l/s e com taxas de filtração entre 52,45 m³/m² x dia e 152,61 m³/m² x dia. A tubulação 

de saída de cada filtro era conectada a uma tubulação coletora geral através da qual os 

efluentes filtrados eram conduzidos para o reservatório de água tratada (RSE) (Figura 5.19).  

 

A duração média da carreira de filtração em cada filtro dessa estação havia sido fixada 

pelo órgão responsável em 48 horas, de modo que a cada 8 horas ocorria a interrupção da 

carreira de filtração de um filtro(duas células) e sua imediata lavagem. Foram também fixados 

os horários aproximados para interrupção da carreira de filtração e lavagem do filtro: às 05 h; 

às 13h; e às 21 h. O filtro a ser lavado, em cada horário, era aquele que estivesse completando 

às 48 horas de operação na seguinte sequência F1, F6, F2, F5, F3 e F4. 

 

 
Figura 5.16 – Calha coletando água filtrada 
Fonte: Arquivo do autor, 2010 

Figura 5.17 – Tubulação coletora de águas filtrada 
Fonte: Arquivo do autor, 2012 
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                                 Tubulação de distribuição de água coagulada 

   Legenda       

                 Tubulação de entrada de água coagulada  

     Tubulação para descarga de fundo e coleta de água de lavagem 

     Tubulação de entrada de água para lavagem 

     Tubulação para injeção de água na interface areia-pedregulho 

     Tubulação de coletora de água filtrada 

       Raf      Registro de água filtrada; 

       Rac     Registro de água coagulada; 

       Rdf      Registro para descarga de fundo; 

      Ral-1    Registro de água de lavagem 1, na saída do RSL dentro da casa de química; 

      Ral-2    Registro de água de lavagem 2, próximo ao filtro e aos demais registros de manobras; 

       Rai      Registro de água na interface água-pedregulho; 

Figura 5.18 – Esquema de tubulações e registros para DFI e  lavagem dos filtros ascendentes. 
Fonte: Arquivo do autor, 2012 
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Descargas de Fundo Intermediárias 

 

Estava prevista no Projeto a execução, durante cada carreira de filtração, de quatro 

descargas de fundo intermediárias (DFI) com a aplicação simultânea de água na interface 

pedregulho-areia para evitar a ocorrência de subpressão quando da execução de uma descarga. 

Durante a pesquisa foi relatado que as DFI eram executadas aproximadamente a cada 2 horas 

em todos os filtros e a aplicação simultânea de água na interface areia-pedregulho nunca foi 

realizada. As DFI eram executadas conforme os procedimentos abaixo ( ver Figura 5.20). 

 

1. Manter fechados os registros Ral-1 e Ral-2 e manter aberto o registro Raf; 

2. Fechar o registro de Rac, interrompendo a operação do filtro; 

3. Abrir e manter aberto por 1,5 minutos o registro Rdf; 

4. Fechar o registro Rdf; 

5. Abrir o registro Rac, reiniciando a operação do filtro. 

 

Lavagem do leito filtrante  

 

Esse sistema incluía a estação elevatória EE-II, o reservatório elevado, em concreto 

armado (REL), localizado sobre na Casa de Química e o sistema de registros e tubulações de 

alimentação dos filtros. Existia um medidor de vazão da água de lavagem da marca: Siemens, 

Danfoss - sonoflo flowmeter modelo: sono 3000, instalado na parede externa da casa da 

subestação, porém não estava sendo utilizado. A estação elevatória EE-II, constituída por dois 

conjuntos moto-bomba tendo, cada um, motor com 50 cv de potência e capacidade de recalcar 

400 m³/h de água tratada, dos reservatórios semienterrado (RES I e II) até o reservatório 

elevado da Casa de Química (REL) o qual, com capacidade de 1.200 m3, servia para 

armazenamento da água de lavagem dos filtros, dosagem da pré-cloração e abastecimento da 

ETA.  Em 2003 o reservatório elevado da Casa de Química (REL), também era utilizado para 

abastecimento da comunidade Alto do Prego, mais durante a pesquisa já estava desativado 

para este fim, tendo e vista que as tubulações estavam foram dos padrões recomendados e 

outras soluções foram adotadas. 

 

A estação elevatória EE-I era constituída por três conjuntos moto-bomba tendo, cada 

um, motor com 250 cv de potência e capacidade de recalcar 850 m³/h. Era utilizada para 

enviar água tratada para os reservatórios de distribuição dos municípios vizinho. Na tubulação 



63 
 

de saída estava instalado o sensor para medição de vazão de água tratada e o leitor estava 

localizado dentro da Casa que abrigava à estação elevatória, Figura 5.2. 

 

Imediatamente após a interrupção da carreira de filtração de um filtro era realizada a 

lavagem de seu meio filtrante. Para isso utilizava-se água tratada proveniente do reservatório 

elevado RLF e um sistema de tubulações e registros que permitia a lavagem ou manutenção 

de um filtro (duas células) sem a retirada de operação dos demais. O medidor de vazão para 

controle da água proveniente do reservatório elevado (RLF) não estava sendo utilizado no 

período da pesquisa. 

 

A frequência de lavagem de cada filtro, assim como a duração da operação de lavagem 

eram definidas pelo órgão responsável em função da qualidade da água filtrada, sendo 

admitida turbidez máxima de 1 uT para a água filtrada. Por ocasião da pesquisa a lavagem de 

cada filtro era realizada, em média, a cada 48 horas de modo que a cada 8 horas era lavado um 

dos filtros da ETA, nos seguintes horários: às 05 h; às 13h; e às 21 horas.  

Na Figura 5.20 está representado o esquema de tubulação e conexões para 

funcionamento de descarga de fundo intermediária e lavagem dos filtros, seguindo os 

procedimentos abaixo: 

1. Fechar o registro de água coagulada (Rac); 

2. Fechar o registro de água filtrada (Raf); 

3. Realizar a descarga de fundo, abrindo o registro Rdf por um período de 1,5 minutos; 

4. Abrir os registros de água lavagem Ral-1 e Ral-2; 

5. Deixar a água fluir por 10 minutos; nesse período a água de lavagem é recolhida nas 

calhas coletoras e conduzida aos coletores da rede de drenagem de águas pluviais da 

comunidade;  

6. Fechar os registros Ral-1 e Ral-2 

7. Abrir novamente o registro Rac e acompanhar visualmente a clarificação da água 

filtrada, até que isto ocorra o Raf não é aberto e a água vai sendo desviada pela 

tubulação de água de lavagem para a caixa coletora; 

8. Abrir o registro Raf, reiniciando a carreira de filtração;  

 

A equipe operacional informou ainda, que o destino das águas de lavagem seria a rede de 

água pluvial da comunidade vizinha, tendo em vista que o sistema de tratamento e 

recirculação de águas não estava em funcionamento.  
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Figura 5.19 – Vista geral do filtro (duas células) e do sistema de tubulação para lavagem 
Fonte: Arquivo do autor, 2012 

 

 

  

 

Figura 5.20 – DFI e Manobra no registro de água para 
lavagem. Fonte: Arquivo do autor, 2010 

Figura 5.21 – Sistema de coleta de água 
Filtrada e de lavagem. 
Fonte: Arquivo do autor, 2009 
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Caracterização do leito filtrante 
 
Para analisar da situação atual do leito filtrante foi realizado ensaio granulométrico das 

amostras retiradas dos 06 filtros ascendentes, conforme resultados apresentados na tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 – Características do material coletado do topo da camada de areia dos filtros 
 

Filtro D10 D60 CD 

F1 0,70 1,22 1,74 

F2 0,65 1,19 1,83 

F3 0,70 1,35 1,92 

F4 0,75 1,40 1,87 

F5 0,70 1,20 1,71 

F6 0,60 1,00 1,67 

Observações: 
D10 (Tamanho efetivo): Diâmetro equivalente a 10% do material que passa (mm); 
D60: Diâmetro equivalente a 60% do material que passa (mm); 

CD = (D60/D10): coeficiente de desuniformidade 

Fonte: Arquivo do autor, ensaio granulométrico, 2010 

 

Os valores da Tabela 5.1 foram obtidos através de curvas granulométrica da figura 5.10. 

 

Figura 5.22 – Comparação entre as curvas granulométricas dos filtros F1, F2, F3, F4, F5, F6 

Fonte: Arquivos do autor, ensaio granulométrico, 2010 
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5.2.5 Caracterização da Etapa de Pós-Tratamento  

 

Desinfecção  

 

O sistema de desinfecção era constituído por cilindros de cloro-gás (06 unidades de 

900 kg), 01 Clorador ALLDOS e 03 rotâmetros C117 GECO, com capacidade para dosar 11 

kg Cl2/hora, instalados em salas especiais na Casa de Química. A aplicação da solução de 

cloro era feita na tubulação coletora de água filtrada, após o recebimento do último filtro F6, a 

montante do reservatório semienterrado (RSE). Esse reservatório era de concreto armado, 

semienterrado, constituído por duas células com capacidade de 1500 m3, cada, sendo utilizado 

como reservatório de acumulação da água tratada. 

 

As dosagens definidas pela Gerência de controle técnico, e no período em análise 

variaram entre 0,0 mg/L e 7,1 mg/L, tendo o consumo variando de 0 a 213 kg/dia, ou seja, 

houve períodos que a desinfecção foi suspendida levando em conta que o cloro residual estava 

no nível máximo, padronizado pela gerência da ETA (4,0 mg/L). 

 

Controle da Corrosão e Fluoretação 

As unidades projetadas para controle da corrosão e para fluoretação não foram 

implantadas nessa ETA. 

 

 
5.3 O Controle de qualidade na ETA  

 

No laboratório da ETA são realizados diariamente alguns ensaios de controle de 

qualidade das águas, exceto os exames microbiológicos, conforme Tabela 5.3. Esse controle 

de qualidade também é realizado pela Gerência de Controle técnico do órgão responsável, 

onde são realizadas análises, com técnicas analíticas mais complexas, além de 

encaminhamento a laboratórios particulares, quando da necessidade de ensaios não 

disponíveis no laboratório da Gerência de controle técnico do órgão responsável. 

 

A Gerência da ETA informou que era realizada coleta 02 (duas) vezes por semana nas 

águas bruta e tratada (entrada e saída) da ETA, além de coletar também nos reservatórios e na 

rede de distribuição de abastecimento ao usuário final com a finalidade de realizar ensaios de 



67 
 

controle de potabilidade. Os resultados desses exames não foram fornecidos durante a 

pesquisa, de modo que não foi possível utilizá-los juntamente com os dados disponíveis nas 

planilhas (mapas) de controle operacional da ETA  (ver modelos nos anexos). Foi informado 

que não são realizadas análises da qualidade das águas da barragem (ponto de captação), 

exceto em circunstancias especiais. 

 
Em entrevistas realizadas na Gerência da ETA foi verificada a inexistência de ensaios 

relativos à pesquisa de organoclorados (ex. Trialometanos), que podem ser formados quando 

da utilização do cloro em presença de matéria orgânica. Não ocorreu também 

acompanhamento periódico, por parte da equipe da Gerência Técnica da ETA, da presença de 

cianofíceas e cianotoxinas na barragem , assim como nas águas tratadas na estação em estudo, 

no período de estudo e desenvolvimento desta pesquisa. 

 
 
Tabela 5.2 – Ensaios realizados no laboratório da estação de tratamento. 
 

Ensaios Frequência dos ensaios x Condições das águas 

 
ETA 

Água bruta Água Coagulada Água Filtrada Água Tratada 

Turbidez A cada 02 horas x 
A cada 02 horas 

(geral e 
individual) 

A cada 02 horas 

Cor aparente A cada 02 horas x x x 

Ferro 
dissolvido * 

01 vez/ dia x x 02 vezes/ dia 

Manganês 02 vezes/ dia x x 02 vezes/ dia 

Cloro 
Residual 

x x A cada 02 horas A cada 02 horas 

pH A cada 2 horas x A cada 02 horas A cada 02 horas 

Alcalinidade 01 vez/ dia x x 01 vez ao dia 

*De acordo com a qualidade da água tratada poderá se realizados 02 vezes ao dia. 
Fonte: (Laboratório da ETA , 2009), elaborado pelo autor, 2011 
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5.4 Avaliação da Operação e do Desempenho da ETA  

 

5.4.1 Introdução 

 

Os resultados operacionais disponíveis para este estudo eram referentes aos anos I, II, III e IV. 

No ano IV a ETA esteve em reforma e teve seu funcionamento suspenso por diversas vezes e 

os dados referentes a este ano sofreram grandes variações, sendo assim foram descartados. 

Foram então selecionados os anos de I e III como base de estudo para este trabalho. O ano I 

por ser o mais desfavorável, considerando os valores mais altos de turbidez (média) da água 

bruta, e o ano III por ser o ano mais favorável com relação a esse aspecto (Figura 5.23). 

 

 

Figura 5.23 - Comportamento da turbidez média da água bruta do ano I ao IV 
Fonte: (ETA , mapas 2), elaborado pelo Autor, 2010 
 
 

5.4.2. Avaliação da tecnologia utilizada e do desempenho da ETA 

 

O projeto da ETA foi elaborado em função dos resultados das análises das águas da 

barragem fornecidos pelo órgão responsável, referentes ao período de aproximadamente 05 

anos. Nesse período, os valores máximos observados foram: turbidez - 102 uT; cor aparente - 

150 uH; ferro total - 2,3 mg/L e manganês total - 0,6 mg/L. De acordo com as recomendações 

de Di Bernardo et al, PROSAB (2003), Di Bernardo e Dantas (2005) e Sabogal Paz (2007), 
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expressa na Tabela 3.2 da revisão bibliográfica, além das considerações de Arboleda e 

considerando-se apenas os parâmetros físico-químicos turbidez, ferro total e manganês total, 

pode-se concluir que a seleção da tecnologia da Filtração Direta Ascendente não implicaria 

riscos de falhas com relação à remoção da turbidez, uma vez que o valor máximo observado 

no período havia ultrapassado 100 uT em apenas 01 ocorrência e que para remoção de ferro 

total e manganês total foi prevista a pré-oxidação. 

Com relação aos dados de qualidade da água bruta no ano I (o mais desfavorável) e no 

ano III (o mais favorável), tem-se: 

 

Com relação à turbidez 

 

Foram organizados na Tabela 5.3, os valores máximos, de cada dia, da turbidez da água 

bruta nos períodos críticos (meses mais chuvosos – maio, junho, julho e agosto) dos anos I e 

III, extraídas das Figuras 5.24 e 5.25. Essa tabela permite observar que no período mais crítico 

do ano I a turbidez da água bruta variou entre 15,4 a 115,0 uT e que, no mesmo período do 

ano III, a turbidez se mostrou bem menor, variando entre 5,1 a 28,5 uT. Para avaliação da 

tecnologia utilizada (FDA) foram comparados os valores apresentados na Tabela 5.3 com as 

características de turbidez que deve ter a água bruta, caso se deseje utilizar a FDA, segundo as 

recomendações bibliográficas apresentadas na Tabela 5.4. A partir dessa comparação - que 

constituiu uma análise rigorosa, pois foram considerados apenas os períodos críticos e os 

valores máximos de turbidez - foi constatado que: 

 

• Para as características da água bruta no ano I, a aplicação da tecnologia FDA 

necessitaria de um estudo mais detalhado (ex.: escala piloto), pois, considerando apenas 

as referências citadas não seria atendidas nenhuma das recomendações. 

• Para as características da água bruta no ano III, a tecnologia FDA seria adequada, 

apenas se fossem consideradas as recomendações de Di Bernardo e Dantas (2005) da 

tabela 5.4. 

 

Foram apresentados, pela empresa responsável pelo projeto, diversos exemplos de ETA 

com a mesma concepção (FDA) e características da água bruta inferior apresentando 

resultados satisfatórios, salientando que sucesso da ETA teve relação direta com a execução 

controlada e detalhada dos procedimentos operacionais. 

 



 

Tabela 5.3 - Valores máximo

agosto dos anos I e III 

ano faixa de 
variação ≤ 

I 15,4 a 
115,0uT 

III 5,1 a 28,5 uT 

Fonte: (ETA, mapas 1), elabora
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Figura 5.24 – Turbidez Máxima
Fonte: (ETA, mapas 1), elabora
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Figura 5.25 – Turbidez Máxima
Fonte: (ETA, mapas 1), elabora
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Tabela 5.5 - Valores máximo

agosto dos anos ano I e III 

 
Ano Faixa

I 0,7
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Figura 5.26 – Turbidez Máxima
Fonte: (ETA, mapas 1), elabora
 

Figura 5.27 – Turbidez Máxima
Fonte: (ETA, mapa 1), elaborad
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Tabela 5.6 - Valores médios 

ano Faixa de variação

I 0,80 a 1,60 mg/L
III 0,20 a 2,00 mg/L

Fonte: (ETA, mapa 3), elaborad
 

Tabela 5.7 – Ferro total na ág

Fonte: (Di Bernardo et al, 2008

Figura 5.28 – Concentração de 
Fonte: (ETA, mapas 1), elabora
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Figura 5.29 – Concentração de 
Fonte: (ETA, mapas 1), elabora
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Figura 5.30 – Concentração de 
Fonte: (ETA, mapas 1), elabora
 

Figura 5.31 – Concentração de 
Fonte: (ETA, mapas 3), elabora
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tabela que no período analisado (ano I) a concentração média de Mn total na água bruta 

variou de 0,10 a 0,20 mg/L e que, no ano III, essa variação foi de 0,14 a 1,05 mg/L. Para 

avaliação da adequação da tecnologia utilizada (FDA) foram comparados os valores 

apresentados na Tabela 5.10 com os valores da Tabela 5.10 que traz as características de Mn 

total que deve ter a água bruta, caso se deseje utilizar a FDA, segundo as recomendações de 

Sabogal Paz (2007). Verificou-se, então, que para os valores referentes ao ano I, as 

recomendações são atendidas, pois 100% dos valores são ≤ 0,5 mg/L. No entanto, para as 

características da água bruta no ano III, as recomendações não são atendidas, uma vez que 

apenas 44,9 % dos valores são ≤ 0,5 mg/L. Levando-se em consideração que os limites 

apresentados na Tabela 0T0 são válidos para FDA sem uso de oxidação, o que não é o caso da 

ETA, pode-se concluir que a tecnologia da FDA seria adequada. 

 

Tabela 5.9 - Valores médios de Mn total na água bruta nos anos I (outubro a dezembro) e III 

Ano Faixa de variação Frequência de ocorrência 
≤ 2 mg/L ≤ 1 mg/L ≤ 0,5 mg/L 

I 0,10 a 0,20 mg/L 100 % 100 % 100 % 
III 0,14 a 1,05mg/L 100 % 99,5 % 44,9 % 

Fonte: (ETA, mapa 3), elaborado pelo Autor, 2011 
 

 

Tabela 5.10 – Referência para o Mn total na água bruta a ser tratada pela tecnologia FDA  

Referência Frequência de ocorrência 
≤ 2 mg/L ≤ 1 mg/L ≤ 0,5 mg/L 

Sabogal Paz (2007) 100 % 95 % 90 % 
Fonte: (Di Bernardo et al, 2008) elaborado pelo autor, 2012 
 
 
 



 

 
Figura 5.32 – Concentração de 
Fonte: (ETA, mapas 3), elabora
 
 
 

 
Figura 5.33 – Concentração de 
Fonte: (ETA, mapas 3), elabora
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Tabela 5.11 - Valores médio
Ano Faixa de

I 0,03 a 0
III 0,03 a 0

Fonte: (ETA, mapa 3), elaborad
 
 
 

Figura 5.34 – Concentração de 
Fonte: (ETA, mapas 3), elabora
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Figura 5.35 – Concentração de 
Fonte: (ETA, mapas 3), elabora
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Tabela 5.12 - Valores médio
Ano Faixa de

I 5,0 a 20
III 5,0 a 

Fonte: (ETA, mapa 3), elaborad
 

Figura 5.36 – Cor aparente máx
Fonte: (ETA, mapas 3), elabora
 

Figura 5.37 – Cor aparente máx
Fonte: (ETA, mapas 3), elabora
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5.4.3. Avaliação da Pré-cloração na etapa de Pré-tratamento 

 

A operação de pré-cloração que ocorria na etapa de Pré-tratamento deveria ter sido 

objeto de uma avaliação por parte da equipe de operação por dois motivos: um deles seria 

pífio desempenho da ETA na remoção de manganês total, conforme comentado no item 

anterior; outro motivo seria o risco de formação de trihalometanos e outros subprodutos 

devido à reação da matéria orgânica natural eventualmente presente na água bruta com o cloro 

livre utilizado para a oxidação do ferro e do manganês. Seria recomendável averiguar a 

formação de trihalometanos e de outros subprodutos na ETA, assim como aprofundar estudos 

no sentido de investigar a presença de matéria orgânica em concentrações elevadas na água 

bruta e, em caso afirmativo, avaliar o uso, na pré-oxidação, de outros produtos alternativos ao 

cloro, tais como: ozônio, dióxido de cloro, peróxido de hidrogênio permanganato de potássio 

etc., e a ativação do sistema de adsorção em carvão ativado, que se encontrava instalado na 

ETA. 

 
5.4.4. Avaliação da etapa de Coagulação 

 

Avaliação do método utilizado para determinação da melhor dosagem 

 

O método utilizado pela equipe de operação para determinação da melhor dosagem a 

ser aplicada não seguia as etapas que eram realizadas na estação, ou seja, as condições 

aplicadas levavam a uma coagulação pelo mecanismo de varredura e não por neutralização de 

carga, podendo esse fato ter sido um dos fatores que contribuíram para os resultados 

insatisfatórios da ETA na produção de água potável. De acordo com Di Bernardo e Sabogal 

Paz (2008), “é indispensável à execução de ensaios de bancada diversas vezes por dia ou 

então, ter-se uma instalação piloto de escoamento contínuo com características similares às 

da ETA”. Os ensaios de bancada devem ser ensaios de filtração direta, utilizando-se filtros de 

laboratório de areia ou filtros de papel (Di Bernardo e Sabogal Paz, 2008). O filtro de 

laboratório de areia é preferível ao filtro de papel, por apresentar resultados mais coerentes 

(Gusmão, 2001). Além da realização de ensaios de filtração direta com filtro de laboratório de 

areia, a medida do potencial zeta da água coagulada é ferramenta importante no controle da 

coagulação em sistemas de filtração direta (Di Bernardo, 2004). 
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Figura 5.40 - Comportamento d
Fonte: (ETA, mapas 1 e 2), elab
 
 

Figura 5.41 - Comportamento d
Fonte: (ETA, mapas 1 e 2), elab
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Tabela 5.13 - Faixas de variação da turbidez média diária da água bruta, da água filtrada e da 
dosagem média diária do coagulante, no ano I. 
 

Faixa de variação da 
turbidez média da água 

bruta (uT) 

Faixa de variação da 
dosagem média do 
coagulante (mg/L) 

Turbidez média da água filtrada (uT) 
Faixa de 
variação 

Ocorrência de picos  

5 a 10 18,0 a 23,0 0,3 a 1,0 1,9; 2,3 
10 a 15 20,0 a 24,0 0,4 a 1,0 1,1; 1,2; 1,3; 1,6; 9,0 
15 a 20 22,0 a 26,0 0,5 a 1,0 1,2; 1,7 
20 a 25 22,0 a 26,0 0,6 a 1,0 1,1; 1,3; 1,5; 6,0  
25 a 30 23,3 a 26,0 0,6 a 1,0 1,5 
30 a 35 23,3 a 26,0 0,3 a 1,1 1,1 
35 a 40 24,0 a 28,0 0,8 a 0,9 1,1; 1,2; 1,3; 1,6; 1,7; 1,9; 2,4; 2,9 
40 a 45 25,0 a 27,6 0,9 1,3; 1,4; 2,0 
45 a 50 26,0 a 27,2 0,7 a 0,8 1,3; 1,7; 1,8; 2,0 
50 a 55 26,8 a 28,0 0,8 a 1,0  
55 a 60 27,0 a 28,0 2,4 e 3,0 2,4; 3,0 
85 a 90 29,0 3,0 3,0 

 95 a 100 20,5 7,8 7,8 
Fonte: (ETA, mapas 1 e 2), elaborado pelo Autor, 2012  
 

Os valores apresentados na Tabela 5.13 permitem observar que, de uma maneira geral, a 

dosagem do coagulante aumentou na medida em que aumentava a turbidez da água bruta, 

porém em desacordo com o previsível, muitas vezes um mesmo valor de dosagem de 

coagulante foi utilizado para coagulação de águas brutas com valores muito diferentes de 

turbidez. Como exemplos disso: a dosagem de 22 mg/L foi utilizada na coagulação de águas 

brutas com turbidez desde 5 até 25 uT; a dosagem de 26 mg/L foi utilizada na coagulação de 

águas brutas com turbidez desde 15 até 50uT; a dosagem de 20,5 mg/L foi utilizada na 

coagulação de águas brutas com turbidez entre 5 e 10 uT e para água bruta com turbidez de 

98,1 uT.  

Percebe-se também que para as faixas de turbidez até 55 uT, ocorreram frequentes 

picos de turbidez nas águas filtradas, com valores >1 uT; e que quando a turbidez das águas 

brutas ultrapassou 55 uT, as dosagens utilizadas não levaram à produção de águas filtradas 

com turbidez ≤ 1 uT.   

O pH médio da água bruta variou de 6,20 a 7,35 no ano I e no ano III sua variação foi 

na faixa de 5,95 a 7,72, nas referências bibliográficas verificou-se que para ocorrência da 

coagulação por neutralização de carga, quando o coagulante utilizado fosse o Sulfato de 

alumínio, a faixa de Ph ideal seria entre 5,5 a 6,5 aproximadamente. 
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Avaliação da mistura rápida 

 

Para que ocorresse a coagulação por adsorção/neutralização de carga, mecanismo 

recomendado para a tecnologia da Filtração Direta, foi prevista, no projeto da ETA, a 

aplicação de coagulante por meio de injetor e obtenção da mistura rápida, com a intensidade 

adequada, com auxílio de dispositivo especial constituído por malha de fios redondos, 

instalado no interior da Câmara de Carga (tubulação de saída). As características desses 

dispositivos não puderam ser confirmadas na fase de pesquisa, mas a localização constatada - 

o injetor estava instalado a montante da Câmara de Carga e a malha de fios redondos instalada 

no interior de apenas uma das duas tubulações de alimentação dos filtros (a jusante da Câmara 

de Carga) - sugere que as condições de mistura rápida definida no projeto (Gradiente de 2000 

a 4000 s-1 e tempo de mistura rápida aproximado de 1s) não tenham sido atingidas.  

 
5.4.5 Avaliação da etapa de Filtração 

 
Avaliação da distribuição de água para os filtros 

 

De acordo com Di Bernardo e Sabogal Paz (2008), a “alimentação (dos filtros) a partir 

de câmaras de carga (de alimentação) individuais para cada filtro e com distribuição 

equitativa de vazões para os filtros” é recomendada quando empregada a tecnologia da 

Filtração Direta com descargas de fundo intermediárias (DFI) durante as carreiras de 

filtração. Diferentemente dessa recomendação, na ETA a alimentação dos filtros se dá a 

partir de Câmara de Carga única, com distribuição não equitativa de vazões para os filtros, o 

que dificulta a execução das DFIs. 

 

Avaliação das taxas de filtração 

 

Di Bernardo e Sabogal Paz (2008) recomendam que as taxas de filtração fiquem entre 

120 e 240 m3/m2.dia quando se adota a tecnologia da Filtração Direta Ascendente. No período 

em análise, a ETA tratava cerca de 400 L/s, nas épocas de estiagem, reduzindo a 280 L/s nos 

meses de junho e julho (período de maior ocorrência de chuvas), tendo chegado a tratar um 

mínimo de 173,10 L/s e um máximo de 503,60 L/s. Essas vazões indicam taxas de filtração 

entre 52,45 e 152,60 m3/m2.dia, não tendo sido, portanto, ultrapassado o valor máximo 

recomendado.  
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Avaliação do meio filtrante (camada de areia) 

  

Na Tabela 5.14 estão resumidas as características das camadas de areia dos filtros da 

ETA, resultado do ensaio granulométrico realizado durante a pesquisa, além das 

recomendações de Di Bernardo e Sabogal Paz (2008). Observa-se que são atendidas apenas as 

recomendações relativas aos coeficientes de desuniformidade. Os demais itens não foram 

atendidos e, especialmente as espessuras insuficientes das camadas, em alguns filtros 

atingindo apenas 90% do mínimo recomendado, podem ter contribuído para o fraco 

desempenho da ETA no período estudado. 

 

Tabela 5.14 – Características das camadas de areia dos filtros da ETA  

Itens ETA  Recomendações de Di Bernardo 
e Sabogal Paz (2008) 

Espessura da camada 1,45 a 1,57 m 1,6 a 2,0 m 

Tamanho dos grãos 0,297 a 2,00 mm 0,59 a 2,0 mm 

Tamanho efetivo 0,60 a 0,75 mm 0,75 a 0,90 mm 

Coeficiente de desuniformidade 1,67 a 1,92 1,5 a 2,0 

Fonte: (Ensaio Granulométrico Tabela 5.1 e Di Bernardo et al, 2008), elaborado pelo Autor, 2012  
 

Avaliação das descargas de fundo intermediárias nos filtros 

 

A injeção de água na interface pedregulho/areia deve ser efetuada sempre que for 

prevista a execução de descargas de fundo intermediárias (DFI) nos filtros, de modo a evitar a 

formação de vácuo na região da interface, pois esse fenômeno pode causar prejuízo à 

qualidade da água filtrada após o reinício da filtração (Di Bernardo e Sabogal Paz, 2008). 

Apesar de prevista no projeto da ETA, a introdução de água na interface pedregulho/areia 

durante as DFIs nunca foi executada.  Esse fato certamente contribuiu para a ocorrência de 

picos de turbidez na água filtrada no período em análise. 

 

Avaliação da lavagem dos filtros 

 

Para coleta da água filtrada e de lavagem havia, no interior de cada célula do filtro, 

duas calhas transversais e uma calha central que as recebia. Assim a água filtrada logo após o 

reinício de operação do filtro tinha contato com a parcela da água de lavagem retida nessas 

calhas, podendo, nesse caso, ocorrer deterioração de sua qualidade. Por esse motivo é 
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recomendável descartar a água filtrada no início da carreira, por um período, antes de sua 

condução à tubulação coletora geral de água filtrada, tal procedimento era efetuado pelos 

operadores de forma visual, ou seja, não havia registros de estudos ou indicações da gerência 

determinando o tempo médio para esse procedimento, cabendo ao operador essa definição. 

 

 O encerramento da carreira de filtração era determinado, às vezes, por transpasse mais 

nunca pela perda de carga, pois o sistema de controle que estava previsto no projeto estava em 

desuso. Na maioria das vezes estavam pré-definidos os horários das lavagens (a cada 8 horas). 

Vale registrar que as características da água de lavagem não eram acompanhadas, bem como a 

vazão de lavagem e o controle da expansão do leito filtrante, parâmetros importantes para 

uma lavagem eficiente. 

 

5.4.6 Avaliação da Pós-cloração na etapa de Pós-tratamento 

 

Durante a pesquisa não foram fornecidas informações relativas à qualidade 

microbiológica da água tratada, no período de análise. Por esse motivo não foi possível 

realizar a avaliação da etapa de pós-cloração para desinfecção final da água tratada.  
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6 CONCLUSÕES  

 

Foi observado que, na fase de projeto, a seleção da tecnologia da Filtração Direta Ascendente 

não implicaria riscos de falhas com relação à remoção da turbidez, uma vez que o valor 

máximo desse parâmetro, observado no período de referência havia atingido 102 uT em 

apenas uma ocorrência; e com relação a ferro total e manganês total a citada tecnologia 

poderia ter sido selecionada sem riscos de falhas, mesmo porque foi prevista a pré-oxidação 

do ferro e do manganês. Ao analisar a qualidade da água filtrada nos anos I e III, em que a 

ETA estava em operação, foi observada que para os dados do ano III (ano mais favorável) a 

tecnologia da Filtração Direta Ascendente era compatível com os valores de turbidez, ferro 

total e manganês total. Porém, para os dados do ano I (ano mais desfavorável), a tecnologia da 

Filtração Direta Ascendente mostrou-se inadequada aos valores alcançados pela turbidez na 

água bruta, quando foi atingido máximo de 115 uT.  

 

Foi constatado que, mesmo em ano favorável (ano III), a turbidez da água filtrada ultrapassou 

o valor máximo permitido, pela norma brasileira em vigor na época da pesquisa (Portaria 

518/04), em percentual elevado (92,6%) dos dias do período considerado. Esse desempenho 

insatisfatório, no que tange à turbidez, permite concluir que dificuldades operacionais 

deveriam estar ocorrendo na ETA no período em análise. Dentre os problemas operacionais 

que podem ter contribuído para os resultados insatisfatórios da ETA, tem-se: 

 

• A forma como está sendo realizado o ensaio para determinação da melhor dosagem de 

coagulante (jartest) não está sendo realizado em conformidade com a tecnologia 

aplicada na ETA; esse fator pode ter contribuído para que, em desacordo com o 

previsível, muitas vezes um mesmo valor de dosagem de coagulante tenha sido 

utilizado para coagulação de águas brutas com valores muito diferentes de turbidez. 

Vale destacar que o excesso de coagulante pode está levando a colmatação do leito 

filtrante e em conseqüência a redução da carreira de filtração, ou mesmo transpasse 

prejudicando a qualidade do efluente. 

 

• Além das dosagens incorretas de coagulante, a falta de controle do Ph de coagulação e 

a possível inexistência da mistura rápida, podem ter contribuído para que as condições 

recomendadas para coagulação por neutralização de carga não tenham sido atingidas. 
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A possível ocorrência da coagulação pelo mecanismo de varredura, destinada a ETA 

de ciclo completo, pode ter sido responsável pelas carreiras de filtração menores que 

as previstas em projeto, pela colmatação do leito filtrante que consequentemente, leva 

ao consumo excessivo de água de lavagem. 

 

• A alimentação dos filtros a partir de câmara de carga única, com distribuição não 

equitativa de vazões para os filtros; esse arranjo não é recomendado, uma vez que 

pode dificultar a execução das descargas de fundo intermediárias. 

 

• As características das camadas de areia dos filtros que, com exceção dos valores dos 

coeficientes de desuniformidade, não atendem às recomendações técnicas. 

 

• A ausência de introdução de água na interface pedregulho/areia durante as descargas 

de fundo intermediárias; esse fato pode ter contribuído para a ocorrência de picos de 

turbidez e de outras impurezas na água filtrada. 

 

• A falta de controle da vazão/taxa de aplicação da água de lavagem e da expansão do 

leito filtrante leva a condições insuficientes de promover uma eficiente limpeza da 

camada suporte o que também leva a diminuição das carreiras de filtração, além de 

provocar carreamento de material granular que possivelmente levou ao 

comprometimento do leito filtrante.   

 
• A inexistência de um gerenciamento contínuo da ETA leva a um descontrole dos 

procedimentos operacionais, inviabilizando melhorias e manutenções preventivas. 

 

A operação de pré-cloração que ocorria na etapa de pré-tratamento deveria ter sido 

objeto de uma melhor avaliação por parte da equipe de operação, uma vez que essa operação 

pode ter contribuído para o desempenho insatisfatório da ETA na remoção de manganês total. 

Além disso, a pré-cloração poderia causar a formação de trihalometanos e outros subprodutos 

indesejáveis, devido à reação da matéria orgânica natural, eventualmente presente na água 

bruta, com o cloro livre utilizado para a oxidação do ferro e do manganês.  
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7 RECOMENDAÇÕES 

 

• Averiguar a formação de trihalometanos e de outros subprodutos na ETA, assim como 

aprofundar estudos no sentido de investigar a presença de matéria orgânica em 

concentrações elevadas na água bruta e, em caso afirmativo, avaliar o uso, na pré-

oxidação, de outros produtos alternativos ao cloro, tais como: ozônio, dióxido de 

cloro, peróxido de hidrogênio, etc.  

 

• Investigar a presença de poluentes emergentes (farmacêuticos – ex.: antibióticos, 

antiinflamatórios, etc., produtos de higiene – ex.: bronzeadores, repelentes etc., e 

interferentes endócrino – ex.: drogas psíquica, hormônios etc.), suas possíveis formas 

de contaminação e identificar tratamentos complementares para serem acrescido na 

ETA, caso necessário, visando manter o padrão de potabilidade das águas produzidas. 

 

• Executar ensaios coerentes com a filtração direta, para determinação da dosagem do 

coagulante, ou ainda, utilizar técnicas mais eficazes como o uso de filtros de 

laboratório de areia, preferíveis aos filtros de papel, por apresentarem resultados mais 

coerentes, garantindo que dosagens sejam aplicadas para a coagulação por 

neutralização de cargas, fundamental para Filtração Direta. 

 

• Realizar medidas do potencial zeta da água coagulada, como forma de otimização do 

processo de coagulação, fundamental para o sucesso dos sistemas de filtração direta, 

bem como controlar o Ph de coagulação e as condições de mistura rápida do 

coagulante. 

 

• Em sistemas de filtração direta ascendente, realizar a alimentação dos filtros a partir 

de câmaras de carga (de alimentação) individuais, com distribuição equitativa de 

vazões para os filtros, facilitando o procedimento operacional da DFI. 

 

• Garantir que as características das camadas suporte e de areia grossa dos filtros 

atendam às recomendações técnicas, realizando manutenções periódicas. 
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• Garantir a injeção de água na interface pedregulho/areia sempre que for prevista a 

execução de descargas de fundo intermediárias nos filtros, levando em consideração a 

taxa de aplicação ou a vazão que será aplicada. 

 

• Reativar o sistema de controle de vazão da água de lavagem, de forma a garantir 

vazões dentro dos padrões recomendados para taxa de aplicação que promovam 

limpeza satisfatória na camada suporte. 

 
• Implantar um gerenciamento contínuo e eficaz na ETA, proporcionando um maior 

controle das ações e procedimentos operacionais, aplicando medidas preventivas e 

proativas para melhoria destes procedimentos. 

 
• Implantar política de proteção ambiental na ETA nos manancial de captação através 

de ações proativas e colaborativas tais como: reconstrução de mata ciliar, campanha 

contra poluição no perímetro do leito entre outros. 
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Anexo 01: Relação coagulante x Grau Baúme x Densidade. 
 

CURVA DE SULFATO DE ALUMÍNIO LÍQUIDO 
TEMPERATURA DE 24 °C 

Concentração do AL2 (SO4)
3 °Be Densidade (g/ml) 

1% 1,50 1,003 

2% 2,00 1,011 

3% 2,20 1,018 

4% 3,00 1,022 

5% 4,00 1,028 

6% 4,30 1,032 

7% 5,00 1,038 

8% 5,50 1,043 

9% 6,50 1,048 

10% 7,00 1,054 

11% 7,30 1,058 

12% 8,30 1,064 

13% 9,10 1,070 

14% 9,60 1,078 

15% 10,00 1,081 

16% 10,10 1,088 

17% 10,60 1,089 

18% 11,20 1,090 

19% 12,10 1,100 

20% 12,80 1,106 

22% 13,60 1,116 

24% 15,10 1,125 

26% 16,00 1,135 

28% 17,10 1,147 

30% 18,00 1,157 

32% 19,20 1,163 

34% 20,20 1,178 

36% 21,10 1,183 

38% 22,10 1,196 

40% 23,00 1,206 

42% 24,00 1,213 

44% 25,00 1,225 

46% 26,50 1,235 

48% 27,50 1,245 

50% 33,20 1,333 
Fonte: ETA , 2010 
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Anexo 02: Turbidez (média mensal) da ETA do ano I ao ano IV. 
 

Turbidez média da ETA   

  Ano I Ano II Ano III Ano IV 

Mês  
 

 
Água 
Bruta 

Água 
Filtr. 

Água 
Trat. 

 Água 
bruta 

Água 
Filtr. 

Água 
Trat. 

 
Água 
Bruta 

Água 
Filtr. 

Água 
Trat. 

 
Água 
Bruta 

Água 
Filtr. 

Água 
Trat. 

Janeiro 8,20 0,50 0,60 14,50 0,80 0,90 3,90 0,60 0,60 3,20 1,10 1,10 

Fevereiro 8,20 0,50 0,60 9,80 0,80 1,00 3,90 0,70 0,80 3,00 0,70 0,80 

Março 7,70 0,70 0,70 11,80 0,80 0,90 4,20 0,70 0,80 2,70 0,70 0,80 

Abril 12,80 0,70 0,80 15,60 0,80 0,90 6,00 0,90 0,90 3,60 1,60 1,60 

Maio 18,60 0,80 0,80 22,90 0,90 0,90 8,10 0,90 0,90 4,50 n/d 0,90 

Junho 48,50 1,90 1,70 37,70 1,70 1,60 15,50 2,00 1,90 9,00 n/d 1,70 

Julho 41,90 1,10 1,00 38,60 1,60 1,70 23,30 2,60 2,60 25,00 4,10 4,10 

Agosto 29,60 1,00 0,80 31,20 0,90 0,80 19,10 2,60 2,30 23,60 4,50 4,60 

Setembro 17,50 1,30 1,10 22,10 0,80 0,80 11,67 1,52 1,33 27,90 1,60 1,90 

Outubro 10,00 0,80 0,80 12,20 0,70 0,80 5,20 0,90 0,90 9,20 n/d 0,70 

Novembro 9,00 0,70 0,80 6,50 0,50 0,50 3,40 0,70 0,70 4,80 n/d 0,80 

Dezembro 11,60 0,80 0,80 4,30 0,50 0,50 3,20 1,00 1,00 3,80 n/d 0,70 

MÉDIA 
anual 18,63 0,90 0,88 18,93 0,90 0,94 8,96 1,26 1,23 10,03 2,04 1,64 

Fonte: Mapa 1 - controle operacional – ETA . 
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Anexo 03: Turbidez diária da ETA de janeiro a março do ano I  
 

Controle diário da Turbidez e Dosagem do coagulante - ano I 

  Janeiro Fevereiro Março 

Dia 

Turb. 
A. Brut 

(uT) 

Turb. 
A.Trat. 

(uT) 

Dos. 
Coag.  
(mg/l) 

Turb. 
A. Brut 

(uT) 

Turb. 
A.Trat. 

(uT) 

Dos. 
Coag.  
(mg/l) 

Turb. 
A. Brut 

(uT) 

Turb. 
A.Trat. 

(uT) 

Dos. 
Coag.  
(mg/l) 

1 11,9 0,9 22 9,1 0,7 22 7 0,6 20,0 

2 11,8 0,9 22 9,1 0,7 22 6,8 0,6 20,0 

3 11,6 0,8 22 8,9 0,6 22 6,8 0,5 20,0 

4 11,5 0,6 22,7 8,9 0,6 22 7,1 0,5 20,0 

5 11,1 0,7 22 8,8 0,5 22 6,9 0,6 20,0 

6 11 0,6 22 8,8 0,7 22 6,9 0,6 20,0 

7 10,9 0,6 22 9,6 0,6 22 7,3 0,6 20,0 

8 10,8 0,6 22 9,4 0,7 22 8 0,7 20,0 

9 10,8 0,6 23 9,2 0,5 22 7,6 0,5 20,0 

10 10,8 0,6 22,7 9,2 0,6 22 7,5 0,6 20,0 

11 10,8 0,6 22 9,4 0,5 22 7,6 0,7 20,0 

12 10,7 0,6 22 9 0,6 22 7,5 0,6 20,0 

13 10,7 0,6 22 8,9 0,5 22 7,2 0,6 20,0 

14 10,8 0,6 22 8,7 0,5 22 7,4 0,7 20,3 

15 10,6 0,7 22 8,5 0,3 21 7,9 0,6 20,0 

16 10,9 0,6 21,7 7,4 0,4 18,83 8,1 0,7 20,0 

17 10,9 1,2 22 7,3 0,5 19 7,6 0,8 20,0 

18 11,4 0,6 22 7,3 0,4 18 7,4 0,6 20,0 

19 10,5 0,5 22 7,2 0,5 18 7 0,6 20,0 

20 10,8 0,5 22 6,9 0,3 18 7,1 0,7 20,0 

21 10,3 0,7 22 7,2 0,7 19 6,8 0,6 20,0 

22 10 0,7 22 7,1 0,7 20 6,8 0,7 19,5 

23 10,1 0,7 22 6,9 0,6 21 6,8 0,8 18,0 

24 9,8 0,6 22 6,7 0,6 21 8 1,1 18,0 

25 9,6 0,7 22 7 0,6 20 7,2 2,1 18,0 

26 9,7 0,7 22 7,5 0,4 20 8,1 0,8 20,0 

27 9,7 0,7 23 7,1 0,8 20 11,2 0,9 20,0 

28 9 0,8 23 7,1 0,6 20 9,2 0,6 20,0 

29 9 0,6 22       9,4 0,8 20,0 

30 8,7 0,7 21,5       9,2 0,8 20,0 

31 9 0,6 22       9,4 0,6 20,0 

Médias 10,49 0,67 22,12 7,87 0,56 20,03 7,70 0,72 19,80 
Fonte: Mapa 1 - controle operacional – ETA . 
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Anexo 04: Turbidez diária da ETA de abril a junho do ano I  
 

Controle diário da Turbidez e Dosagem do coagulante - ano I 

  Abril Maio Junho 

Dia 

Turb. 
A. Brut 

(uT) 

Turb. 
A.Trat. 

(uT) 

Dos. 
Coag.  
(mg/l) 

Turb. 
A. Brut 

(uT) 

Turb. 
A.Trat. 

(uT) 

Dos. 
Coag.  
(mg/l) 

Turb. 
A. Brut 

(uT) 

Turb. 
A.Trat. 

(uT) 

Dos. 
Coag.  
(mg/l) 

1 8,9 0,7 20 19,0 0,8 22 - - 22 

2 8,6 0,7 20 21,2 1,1 22 - - 22 

3 9,1 1 20 26,0 0,9 23,3 - - 22,0 

4 9,5 0,7 20 28,0 1,5 25,8 - - 22 

5 9,7 0,8 20 25,4 0,6 25,2 - - 22,0 

6 9,8 0,7 20 24,5 0,8 24 - - 22 

7 10,2 0,6 20 20,3 1,1 24 - - 22 

8 10,2 0,6 20 17,5 0,8 24 - - 22 

9 10,5 0,6 20 16,6 0,8 24 37,9 1,1 27 

10 9,8 0,7 20 16,3 0,7 24 38,5 1,6 26,9 

11 10,2 0,8 20 17,2 0,7 24 37,5 1,4 28 

12 10,9 0,7 20 20,3 0,6 24 41,5 1,4 25 

13 12,3 0,7 20 17,4 0,9 24 39,6 1,6 26 

14 12,6 0,8 20 16,8 0,5 24 38,8 1 27 

15 12,1 0,7 20 16,4 0,9 24 38,6 0,6 27 

16 11 0,6 20 15,1 0,7 24 40,7 2,1 27,6 

17 11,4 0,9 20 14,2 1,0 24 39,7 1,2 25 

18 11,8 0,8 20 14,1 0,5 24 39 1,4 26 

19 12 0,9 20 14,5 0,7 24 39,8 1 26 

20 11,3 1 20 15,7 0,5 24 38,8 1,2 26 

21 12,7 0,7 20 17,4 0,9 24,7 38,6 1,9 26,6 

22 15 0,7 21 17,9 0,6 25 46,6 1,9 27 

23 17,4 0,7 22 18,9 0,7 24,7 57 2,2 28,0 

24 15,1 0,7 22 18,9 0,7 26 89,7 3,3 29 

25 16 0,7 22 18,5 0,7 23,7 98,1 5,5 20,5 

26 17,9 0,8 22 18,0 0,8 22 57,7 2,9 27 

27 20,5 0,8 22 18,3 0,7 22 54,7 0,6 28 

28 20,6 0,7 22 17,9 0,7 22 52,9 0,8 27 

29 20,2 0,9 22 18,5 0,7 22,7 51,1 0,9 26,8 

30 17,9 0,9 22 17,8 0,7 22 49,2 1,1 27,2 

31       17,6 0,7 22 - -   

Médias 12,84 0,75 20,57 18,59 0,77 23,71 48,45 1,67 25,34 
Fonte: Mapa 1 - controle operacional – ETA . 
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Anexo 05: Turbidez diária da ETA de julho a setembro do ano I  
           

Controle diário da Turbidez e Dosagem do coagulante - ano I 

  Julho Agosto Setembro 

Dia 

Turb. 
A. Brut 

(uT) 

Turb. 
A.Trat. 

(uT) 

Dos. 
Coag.  
(mg/l) 

Turb. 
A. Brut 

(uT) 

Turb. 
A.Trat. 

(uT) 

Dos. 
Coag.  
(mg/l) 

Turb. 
A. Brut 

(uT) 

Turb. 
A.Trat. 

(uT) 

Dos. 
Coag.  
(mg/l) 

1 49,6 0,9 26 36,6 0,7 25,0 23 0,8 23,0 

2 49,3 0,9 26 34,7 0,6 25,0 20,6 0,9 24,0 

3 48,6 1,0 26,0 32,8 0,8 25,0 21,3 0,9 24,4 

4 48,4 0,8 26 34,1 0,8 25,0 20,9 0,9 26,0 

5 47,5 1,2 26,0 32,8 0,6 25,0 22 1 25,3 

6 47,5 1,5 26 33 1 25,0 21,5 0,9 25,7 

7 45,4 1,5 26 34,4 0,7 25,0 19,7 0,9 24,0 

8 44,9 0,9 26 34,8 0,5 25,0 19,1 0,8 24,0 

9 45,2 1,2 26 34,1 0,9 25,0 19,1 0,8 24,0 

10 49,2 1,4 26,2 34 0,8 25,0 19,3 0,9 24,0 

11 48,3 1,1 26 33,4 0,9 25,4 18,9 0,5 24,6 

12 49 1,2 26 35,9 1,1 25,1 18,6 0,8 25,0 

13 42,8 2,3 26 32,2 1,1 25,4 18,5 0,9 24,6 

14 39 0,9 26 31,6 1 26,0 18,2 1,3 25,0 

15 39,2 1,0 26 30,5 0,9 26,0 18,2 1,4 25,0 

16 38,7 1,0 26 29,4 1 26,0 17,6 1,5 25,0 

17 38,1 1,0 26 28,6 0,8 26,0 17,2 1,3 25,0 

18 37,2 0,7 26 27,6 0,7 25,1 16,8 1 21,6 

19 35,7 1,0 24 27,5 0,8 24,0 17,3 1,3 24,0 

20 37,8 1,1 24 27,1 0,7 24,0 16,9 1,4 24,4 

21 37,9 0,9 25,0 26,9 0,7 24,0 15,7 1,2 21,4 

22 37,5 0,9 25 26,9 0,7 24,0 15,4 1,5 22,0 

23 37,1 0,6 25,0 27,3 0,6 24,0 14,9 1,1 21,3 

24 37,3 0,7 25 25,5 0,6 24,0 14,7 1,3 21,0 

25 37,1 0,8 25,0 24,4 0,7 24,0 14,4 0,9 21,0 

26 38,1 0,7 25 23,6 0,7 24,0 13,6 1,3 21,8 

27 38,6 0,8 25 23,7 0,6 24,0 12,7 1,4 20,5 

28 38,4 0,7 25 24,7 0,5 24,0 12,7 0,9 20,0 

29 38,1 0,8 25,0 23,7 0,7 22,0 12,7 0,9 20,0 

30 38,1 0,8 25 24,2 0,8 22,3 12,7 1 22,0 

31 39,6 0,8 25 22,3 1 25,0 - -   

Médias 41,91 1,00 25,51 29,62 0,77 24,65 17,47 1,06 23,32 
Fonte: Mapa 1 - controle operacional – ETA . 
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Anexo 06: Turbidez diária da ETA de outubro a dezembro do ano I  
 

Controle diário da Turbidez e Dosagem do coagulante - ano I 
  Outubro Novembro Dezembro 

Dia 

Turb. 
A. Brut 

(uT) 

Turb. 
A.Trat. 

(uT) 

Dos. 
Coag.  
(mg/l) 

Turb. 
A. Brut 

(uT) 

Turb. 
A.Trat. 

(uT) 

Dos. 
Coag.  
(mg/l) 

Turb. 
A. Brut 

(uT) 

Turb. 
A.Trat. 

(uT) 

Dos. 
Coag.  
(mg/l) 

1 12,1 0,8 22,0 8,5 0,7 21,6 8,6 0,9 22,0 

2 12,1 1,3 22,4 8,4 0,8 21,0 8,2 0,7 21,5 

3 11,8 0,9 22,0 8,4 0,8 21,0 8,2 0,8 21,0 

4 11,9 0,9 22,0 8,5 0,8 21,0 8,6 0,8 21,0 

5 11,4 0,9 22,0 8,6 0,8 21,0 8,3 0,7 21,0 

6 11,4 1,0 21,0 8,6 0,8 21,0 8,2 1,0 21,4 

7 11,9 0,8 22,0 9,1 0,7 21,0 8,4 0,8 22,0 

8 11,3 1,1 21,7 9,8 0,9 21,0 9,2 0,8 22,0 

9 10,7 1,0 22,0 8,9 0,9 21,0 10,5 0,8 22,0 

10 10,5 1,2 22,0 8,9 0,8 21,0 10,3 0,8 22,0 

11 10,4 1,2 22,0 10,2 0,7 21,0 9,2 0,8 22,0 

12 10,3 0,9 22,0 10,8 0,8 22,3 8,7 0,6 22,0 

13 10,4 0,8 22,0 10,4 1,0 23,0 8,3 0,7 22,0 

14 10,2 0,7 22,0 9,4 0,7 23,0 8,6 0,7 22,0 

15 9,9 0,9 22,0 9,2 0,8 23,0 8,5 0,8 22,0 

16 9,7 0,9 22,0 9,3 0,7 23,0 8,4 0,7 22,0 

17 9,6 0,8 22,0 9,6 0,8 22,7 8,9 0,9 22,0 

18 9,4 0,8 22,0 9,6 0,7 22,0 10,1 0,7 22,0 

19 9,6 0,8 22,0 9,4 0,7 22,0 10,0 0,9 22,0 

20 9,0 0,8 22,0 9,4 0,8 22,1 11,3 0,8 22,0 

21 10,1 0,7 22,0 9,2 0,8 21,0 14,2 2,3 22,1 

22 8,8 0,9 22,0 8,8 0,9 21,0 16,6 0,8 23,0 

23 8,9 0,8 22,0 8,6 0,8 21,0 18,6 0,7 23,3 

24 8,6 0,7 22,0 8,5 0,7 20,5 18,4 0,9 24,0 

25 8,4 0,8 22,0 8,5 1,1 20,0 16,2 0,8 24,0 

26 8,4 0,9 22,0 8,4 0,9 21,6 17,1 0,6 24,0 

27 8,2 0,9 21,4 8,1 0,7 22,0 17,6 0,9 24,0 

28 8,6 0,8 21,0 8,2 0,7 22,0 16,0 0,9 24,0 

29 8,9 0,8 21,0 8,0 0,9 22,0 15,0 0,9 24,0 

30 8,5 0,7 21,3 8,2 0,7 22,0 14,6 0,7 23,0 

31 8,5 0,7 22,0 *** ***   14,0 1,0 23,0 

Médias 9,98 0,88 21,86 8,98 0,80 21,59 11,57 0,85 22,40 
Fonte: Mapa 1 - controle operacional – ETA . 
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Anexo 07: Turbidez diária da ETA de janeiro a março do ano III 
 

Controle diário da Turbidez e Dosagem do coagulante - ano III 
  Janeiro Fevereiro Março 

Dia 

Turb. 
A. Brut 

(uT) 

Turb. 
A.Trat. 

(uT) 

Dos. 
Coag.  
(mg/l) 

Turb. 
A. Brut 

(uT) 

Turb. 
A.Trat. 

(uT) 

Dos. 
Coag.  
(mg/l) 

Turb. 
A. Brut 

(uT) 

Turb. 
A.Trat. 

(uT) 

Dos. 
Coag.  
(mg/l) 

1 3,97 0,58 26,0 3,9 0,6 26,0 4,9 0,9 26,0 

2 3,91 0,53 26,0 4,0 0,6 26,0 4,7 1,1 26,0 

3 3,47 0,57 26,0 4,0 0,6 26,0 4,4 0,9 26,0 

4 3,94 0,52 26,0 4,0 0,8 26,0 4,2 1,1 26,0 

5 3,77 0,63 26,0 3,7 0,7 26,0 4,0 0,8 26. 

6 4,11 0,60 26,0 3,7 0,8 26,0 3,7 0,9 26,0 

7 3,64 0,52 26,0 3,6 0,8 26,0 3,2 0,8 26,0 

8 4,28 0,96 26,0 3,5 0,8 26,0 3,4 0,7 26,0 

9 4,46 0,68 26,0 3,3 0,7 26,0 3,6 0,8 26,0 

10 4,15 0,73 26,0 3,5 0,7 26,0 3,7 0,8 26,0 

11 3,91 1,05 26,0 3,6 0,7 26,0 3,5 0,7 26,0 

12 3,73 0,79 26,0 3,6 0,7 26,0 4,1 0,8 26,0 

13 3,81 0,94 26,0 3,5 0,8 26,0 3,5 0,9 26,0 

14 4,86 0,53 26,0 3,9 1,2 26,0 3,8 0,6 26,0 

15 4,74 0,62 26,0 3,8 0,6 26,0 4,5 0,8 26,0 

16 4,46 0,64 26,0 3,8 0,8 26,0 4,7 1,0 26,0 

17 4,37 0,65 26,0 3,7 0,8 26,0 4,1 0,8 26,0 

18 4,42 0,72 26,0 4,0 0,8 26,0 4,5 0,8 26,0 

19 4,21 0,61 26,0 4,0 0,7 26,0 4,7 0,7 26,0 

20 4,06 0,65 26,0 3,8 0,6 26,0 4,7 0,9 26,0 

21 3,72 0,62 26,0 3,8 0,7 26,0 4,9 0,7 26,0 

22 3,81 0,43 26,0 3,6 0,6 26,0 5,5 0,7 26,0 

23 3,69 0,54 26,0 3,5 0,6 26,0 4,3 0,7 26,0 

24 3,74 0,66 26,0 3,9 0,7 26,0 4,4 0,7 26,0 

25 3,26 0,68 26,0 4,1 0,9 26,0 4,4 0,6 26,0 

26 3,37 0,47 26,0 4,3 1,0 26,0 4,5 0,6 26,0 

27 3,41 0,60 26,0 4,5 0,8 26,0 3,9 0,6 26,0 

28 3,29 0,59 26,0 4,9 1,0 26,0 3,9 0,5 26,0 

29 3,30 0,54 26,0 4,6   26,0 3,7 0,6 26,0 

30 3,23 0,54 26,0       3,8 0,6 26,0 

31 3,89 0,60 26,0       5,5 0,8 26,0 

Médias 3,90 0,64 26,00 3,86 0,74 26,00 4,21 0,77 25,16 
Fonte: Mapa 1 - controle operacional – ETA . 
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Anexo 08: Turbidez diária da ETA de abril a junho do ano III 
 

Controle diário da Turbidez e Dosagem do coagulante - ano III 

  Abril Maio Junho 

Dia 

Turb. 
A. Brut 

(uT) 

Turb. 
A.Trat. 

(uT) 

Dos. 
Coag.  
(mg/l) 

Turb. 
A. Brut 

(uT) 

Turb. 
A.Trat. 

(uT) 

Dos. 
Coag.  
(mg/l) 

Turb. 
A. Brut 

(uT) 

Turb. 
A.Trat. 

(uT) 

Dos. 
Coag.  
(mg/l) 

1 6,9 0,9 26,0 5,9 0,8 28,0 8,9 0,8 28,0 

2 6,2 0,7 26,0 6,1 1,0 28,0 9,3 0,9 28,0 

3 6,3 0,9 26,0 6,7 1,0 28,0 10,2 0,8 28,0 

4 5,8 1,1 26,0 8,4 1,0 28,0 10,4 1,0 28,5 

5 6,4 1,1 26,0 8,1 0,8 28,0 11,0 1,1 29,0 

6 6,9 1,0 26,0 6,2 0,8 28,0 11,5 1,2 29,0 

7 5,9 0,8 26,0 5,1 0,9 28,0 10,0 0,9 29,0 

8 6,3 1,1 26,0 4,6 0,8 28,0 10,7 1,1 29,0 

9 6,0 1,0 26,1 4,7 0,7 28,0 11,3 0,8 29,0 

10 5,2 0,8 26,3 5,9 0,8 28,0 13,1 1,2 29,0 

11 4,7 1,1 26,0 5,9 0,8 28,0 13,4 1,3 29,0 

12 4,9 1,0 26,0 7,5 0,9 28,0 13,3 1,7 29,0 

13 5,5 1,1 26,0 8,8 1,0 28,0 14,4 1,2 28,3 

14 5,8 0,7 26,0 9,2 0,9 28,0 14,7 1,8 28,9 

15 6,7 0,9 26,0 10,5 1,5 28,1 15,2 1,6 29,0 

16 7,1 0,9 26,0 11,4 1,1 29,0 14,5 1,8 29,0 

17 6,3 1,1 26,2 11,9 1,1 29,0 17,1 1,9 29,0 

18 5,9 1,0 28,0 11,8 1,1 29,6 19,1 2,0 29,0 

19 5,2 0,8 28,0 11,2 1,1 30,0 20,4 2,7 29,0 

20 5,4 0,9 28,0 10,9 1,1 30,0 20,4 3,9 29,0 

21 5,2 0,9 28,0 10,0 1,4 29,5 20,0 3,4 29,0 

22 6,0 0,9 28,0 8,5 0,9 29,0 21,4 2,4 29,0 

23 5,6 0,8 28,0 8,9 0,9 29,0 22,7 2,3 29,0 

24 6,0 0,9 28,0 8,5 1,1 29,0 19,9 2,4 29,0 

25 6,4 0,8 28,0 8,4 1,0 29,0 19,2 2,2 29,0 

26 6,0 0,9 28,0 7,8 0,9 29,0 18,3 2,8 29,0 

27 5,9 0,7 28,0 7,6 0,9 29,0 17,9 2,5 29,0 

28 6,2 0,8 28,0 7,9 0,7 29,0 18,4 3,3 29,0 

29 6,4 0,9 28,0 7,9 0,8 29,0 18,6 3,0 29,0 

30 6,0 1,3 28,0 8,1 0,8 28,0 18,8 3,8 29,0 

31   -   8,3 1,0 28,0       

Médias 5,95 0,93 26,89 8,14 0,94 28,55 15,46 1,92 28,86 
Fonte: Mapa 1 - controle operacional – ETA . 
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Anexo 09: Turbidez diária da ETA de julho setembro do ano III 
 

Controle diário da Turbidez e Dosagem do coagulante - 2008 
  Julho Agosto Setembro 

Dia 

Turb. 
A. Brut 

(uT) 

Turb. 
A.Trat. 

(uT) 

Dos. 
Coag.  
(mg/l) 

Turb. 
A. Brut 

(uT) 

Turb. 
A.Trat. 

(uT) 

Dos. 
Coag.  
(mg/l) 

Turb. 
A. Brut 

(uT) 

Turb. 
A.Trat. 

(uT) 

Dos. 
Coag.  
(mg/l) 

1 19,6 3,4 29,0 22,9 4,7 31,0 17,80 2,19 31,0 

2 21,7 2,1 29,0 22,8 3,1 31,0 17,30 1,94 31,0 

3 22,5 2,3 29,5 22,4 2,7 31,0 16,90 1,40 31,0 

4 24,3 2,5 30,0 22,4 2,4 31,0 16,30 1,73 31,0 

5 25,8 2,7 30,0 21,8 3,0 31,0 15,10 1,42 31,0 

6 24,9 2,8 30,0 21,3 2,7 31,0 15,20 1,39 31,0 

7 22,8 2,3 30,0 20,5 2,7 31,0 14,70 1,15 31,0 

8 23,4 2,2 30,0 20,6 2,6 31,0 15,10 1,42 31,0 

9 23,9 2,3 30,5 20,0 2,4 31,0 14,02 1,66 31,0 

10 23,9 2,8 31,0 20,9 2,4 31,0 12,70 1,28 31,0 

11 23,0 2,3 31,0 19,8 2,6 31,0 12,10 0,89 31,0 

12 23,0 2,6 31,0 19,4 2,1 31,0 11,30 0,98 31,0 

13 22,4 2,0 31,0 18,9 1,8 31,0 11,40 1,15 31,0 

14 22,5 3,2 31,0 18,6 2,3 31,0 11,50 1,26 30,4 

15 22,8 2,2 31,0 18,4 2,5 31,0 11,70 1,33 31,0 

16 23,4 2,5 31,0 18,1 2,2 31,0 10,80 2,26 31,0 

17 24,6 2,1 31,0 17,6 2,4 31,0 10,50 1,38 31,0 

18 25,0 2,6 31,0 17,9 2,3 31,0 10,00 1,20 31,0 

19 24,4 2,2 31,0 17,8 1,8 31,0 10,20 0,90 31,0 

20 24,4 2,17 31,0 17,9 2,3 31,0 9,50 1,15 31,0 

21 23,5 2,3 31,0 18,1 2,3 31,0 9,37 1,19 31,0 

22 23,9 2,2 27,9 17,9 2,8 31,0 9,46 1,03 31,0 

23 23,8 6,0 31,0 17,7 2,1 31,0 10,10 1,55 31,0 

24 23,7 2,6 31,0 17,8 2,2 31,0 9,80 1,44 31,0 

25 23,1 2,7 31,0 17,0 2,1 31,0 7,69 1,41 31,0 

26 23,0 2,9 31,0 17,1 1,9 31,0 8,20 0,98 31,0 

27 23,0 2,8 31,0 17,2 1,5 31,0 8,04 0,94 31,0 

28 22,6 2,6 31,0 17,5 1,8 31,0 7,33 0,89 31,0 

29 22,4 2,3 31,0 17,7 2,1 31,0 7,87 1,20 31,0 

30 22,7 2,2 31,0 17,9 2,1 31,0 7,98 1,09 31,0 

31 22,4 2,5 31,0 17,7 1,1 31,0       

Médias 23,30 2,60 30,55 20,47 2,59 33,14 11,67 1,33 30,98 
Fonte: Mapa 1 - controle operacional – ETA . 
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Anexo 10: Turbidez diária da ETA de outubro a dezembro do ano III 
 

Controle diário da Turbidez e Dosagem do coagulante - ano III 
  Outubro Novembro Dezembro 

Dia 

Turb.  
A. 

Bruta  
(uT) 

Turb. 
A.Trat. 
 (uT) 

Dos. 
Coag.  
(mg/l) 

Turb.  
A. 

Bruta  
(uT) 

Turb. 
A.Trat.  

(uT) 

Dos. 
Coag.  
(mg/l) 

Turb. 
 A. 

bruta 
 (uT) 

Turb. 
A.Trat. 
 (uT) 

Dos. 
Coag.  
(mg/l) 

1 7,7 1,0 31,0 4,8 1,8 29,0 3,22 0,89 27,0 

2 7,0 1,2 31,0 4,8 0,7 29,0 3,30 1,16 27,0 

3 6,8 1,2 31,0 4,7 0,7 29,0 3,73 1,16 27,0 

4 6,5 1,1 31,0 4,3 0,6 29,0 4,34 1,45 27,0 

5 6,0 1,0 31,0 3,5 0,6 29,0 3,50 0,76 27,0 

6 5,8 0,9 30,0 3,2 0,6 29,0 3,38 0,92 27,0 

7 5,6 0,7 29,0 3,1 0,7 29,0 3,10 0,92 27,0 

8 5,7 0,8 29,0 2,9 0,7 29,0 3,01 0,81 26,7 

9 5,2 0,8 29,0 2,8 0,5 29,0 2,89 0,72 26,0 

10 5,2 0,7 29,0 3,4 0,6 29,0 2,76 0,65 26,0 

11 5,3 1,1 29,0 3,5 0,6 29,0 2,57 0,79 26,0 

12 5,1 1,1 29,0 3,3 0,6 29,0 2,45 0,69 26,0 

13 5,0 0,7 29,0 3,6 0,5 28,0 2,63 0,78 26,0 

14 4,8 0,8 29,0 3,4 0,5 27,0 2,45 0,90 26,0 

15 5,1 0,6 29,0 3,4 0,6 27,0 2,40 0,79 26,0 

16 5,0 0,8 29,0 3,4 0,7 27,0 2,36 0,80 26,0 

17 5,1 1,2 29,0 3,3 0,5 27,0 2,44 0,75 26,0 

18 5,0 0,9 29,0 3,4 0,6 27,0 2,90 0,73 26,0 

19 5,1 0,9 29,0 3,2 0,7 27,0 2,39 0,57 26,0 

20 5,1 0,7 29,0 3,1 0,7 27,0 2,94 0,79 26,0 

21 5,0 0,7 29,0 3,1 0,6 27,0 3,40 0,91 26,0 

22 4,6 0,7 29,0 2,9 0,7 27,0 4,26 1,23 26,5 

23 4,4 0,7 29,0 2,8 0,6 27,0 3,87 1,46 26,0 

24 4,3 0,7 29,0 2,9 1,0 27,4 4,18 0,99 26,0 

25 4,4 0,6 29,0 3,0 0,7 28,2 3,59 0,97 26,0 

26 4,5 1,0 29,0 3,0 0,5 27,0 3,77 1,18 26,0 

27 4,4 1,0 29,0 3,0 0,6 27,0 3,35 1,81 26,0 

28 4,4 0,8 29,0 2,9 0,7 27,0 3,16 1,34 26,0 

29 4,3 1,1 29,0 2,9 0,6 27,0 3,49 1,03 26,3 

30 4,6 1,0 29,0 3,2 0,8 27,0 3,72 0,91 27,0 

31 4,6 1,5 29,0       3,12 0,7 27,0 

Médias 5,39 0,93 30,33 3,25 0,64 26,99 3,29 0,99 27,22 
Fonte: Mapa 1 - controle operacional – ETA . 
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Anexo 11: Teores de Ferro e Manganês da ETA   
                  de Outubro a Dezembro do ano I 

FERRO E MANGANÊS (MÉDIA MENSAL) – ano I 

Mês / 
parâmetro 

Ferro água 
bruta 

Ferro água 
tratada 

Manganês 
água bruta 

Manganês 
água Trat. 

Outubro 1,18 0,10 0,10 0,04 

Novembro 1,15 0,09 0,13 0,04 

Dezembro 1,07 0,09 0,15 0,05 

MÉDIA  1,14 0,10 0,13 0,05 
Fonte: Mapa 3 - controle operacional – ETA . 
    
        
Anexo 12: Teores de Ferro e Manganês da ETA   
                  de janeiro a Dezembro do ano III 

FERRO E MANGANÊS (MÉDIA MENSAL) – ano III 

Mês / 
parâmetro 

Ferro água 
bruta 

Ferro água 
tratada 

Manganês 
água bruta 

Manganês 
água trat. 

Janeiro 0,70 0,03 0,57 0,25 

Fevereiro 0,69 0,08 0,51 0,19 

Março 0,61 0,09 0,46 0,15 

Abril 0,64 0,21 0,48 0,13 

Maio 0,88 0,07 0,47 0,15 

Junho 1,08 0,11 0,54 0,13 

Julho 1,29 0,13 0,63 0,14 

Agosto 1,05 0,10 0,65 0,14 

Setembro 1,04 0,09 0,61 0,11 

Outubro 0,81 0,07 0,56 0,11 

Novembro 0,61 0,09 0,53 0,14 

Dezembro 0,57 0,08 0,46 0,13 

MÉDIA  0,83 0,10 0,54 0,15 
Fonte: Mapa 3- controle operacional – ETA . 
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Anexo 13: Teor de Ferro e manganês da ETA de outubro a dezembro do ano I 
 

Controle diário de Ferro e Manganês - ano I 
  Outubro Novembro Dezembro 

Dia 

Fe A. 
Brut   
mg/L 

Fe A. 
Trat   
mg/L 

Mn 
A. 

Brut   
mg/L 

Mn 
A. 

Trat   
mg/L 

Fe A. 
Brut   
mg/L 

Fe A. 
Trat   
mg/L 

Mn 
A. 

Brut   
mg/L 

Mn 
A. 

Trat   
mg/L 

Fe A. 
Brut   
mg/L 

Fe A. 
Trat   
mg/L 

Mn 
A. 

Brut   
mg/L 

Mn 
A. 

Trat   
mg/L 

1 1,2 0,1 0,1 0,06 1 0,1 *** *** 1,1 0,1 0,15 0,05 

2 1 0,1 0,1 0,03 1,2 0,1 *** *** 1,2 0,1 0,15 0,06 

3 1,2 0,1 0,15 0,06 1,1 0,1 *** *** 1,2 0,1 0,15 0,06 

4 1,2 0,1 0,1 0,03 1,2 0,1 *** *** 1,2 0,1 0,15 0,03 

5 1,2 0,1 0,15 0,06 1,2 0,1 0,15 0,06 1,2 0,2 0,15 0,05 

6 1,2 0,1 0,15 0,06 1 0,1 0,15 0,05 0,8 0 0,1 0,06 

7 *** *** *** *** 1,2 0,1 0,15 0,05 1,1 0,1 0,15 0,05 

8 1 0,1 0,15 0,03 1,2 0,1 0,15 0,06 1 0 0,15 0,06 

9 1,2 0,1 0,15 0,03 1,4 0,1 0,15 0,06 1,2 0,1 0,15 0,06 

10 1,2 0,1 0,15 0,06 1,2 0 0,15 0,04 1,2 0,1 0,12 0,06 

11 1,2 0,1 0,1 0,06 1,2 0,1 0,15 0,05 1,2 0 0,15 0,06 

12 1 0,1 0,15 0,06 1,2 0,1 0,15 0,06 0,8 0,1 0,14 0,03 

13 1,2 0,1 0,15 0,03 1,2 0,1 0,15 0,06 0,8 0,1 0,15 0,03 

14 1,2 0,1 0,1 0,1 1,2 0,1 0,1 0,03 0,8 0,1 0,15 0,06 

15 1,2 0,1 0,1 0,06 1,2 0,1 0,15 0,05 1 0,1 0,15 0,06 

16 1,6 0,1 0,15 0,06 1,2 0,1 0,15 0,06 0,9 0,1 0,15 0,05 

17 1,2 0,1 0,15 0,06 1,2 0,1 0,15 0,05 1,2 0,1 0,15 0,03 

18 1,2 0,1 0,15 0,06 1,2 0,1 0,15 0,05 1,1 0,1 0,15 0,06 

19 0,8 0,1 0,1 0,06 1,2 0,1 0,15 0,05 1,1 0,1 0,15 0,06 

20 *** *** *** *** 1,2 0,1 0,15 0,06 1 0,1 0,15 0,04 

21 1,2 0,1 0,15 0,03 1,1 0,1 0,15 0,05 0,8 0,1 0,15 0,03 

22 1,2 0,1 0,15 0,06 1,1 0,1 0,15 0,05 0,8 0,1 0,15 0,03 

23 1,2 0,1 0,15 0,06 1,2 0,1 0,15 0,05 1,3 0,1 0,17 0,09 

24 1,6 0,2 *** *** 0,8 0 0,15 0,04 1,2 0,1 0,2 0,06 

25 1,1 0,1 0,1 0,03 0,9 0,1 0,15 0,03 0,8 0,1 0,15 0,06 

26 1,2 0,1 *** *** 1,1 0,1 0,15 0,05 1,2 0,1 0,15 0,1 

27 1,2 0,1 *** *** 1,2 0 0,15 0,03 1,2 0,1 0,15 0,1 

28 1,1 0,1 *** *** 1,2 0,1 0,15 0,03 1,2 0,1 0,14 0,04 

29 1,1 0,1 0,1 0,04 1,1 0,1 0,15 0,05 1,2 0,1 0,15 0,03 

30 1,2 0,1 *** *** 1,2 0,1 0,15 0,06 1,2 0,1 0,15 0,05 

31 1,2 0,1 *** *** *** *** *** *** 1,2 0,1 0,15 0,06 

Médias 1,11 0,10 0,10 0,04 1,12 0,09 0,12 0,04 1,07 0,09 0,15 0,05 
Fonte: Mapa 3 - controle operacional – ETA . 
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Anexo 13: Teor de Ferro e manganês da ETA de janeiro a março do ano III 
 

Controle diário de Ferro e Manganês - ano III 
  Janeiro Fevereiro Março 

Dia 

Fe A. 
Brut   
mg/L 

Fe A. 
Trat   
mg/L 

Mn 
A. 

Brut   
mg/L 

Mn 
A. 

Trat   
mg/L 

Fe A. 
Brut   
mg/L 

Fe A. 
Trat   
mg/L 

Mn 
A. 

Brut   
mg/L 

Mn 
A. 

Trat   
mg/L 

Fe A. 
Brut   
mg/L 

Fe A. 
Trat   
mg/L 

Mn 
A. 

Brut   
mg/L 

Mn 
A. 

Trat   
mg/L 

1 0,9 0 0,82 0,67 0,9 0,1 0,2 0,06 0,9 0,3 0,3 0,06 

2 0,8 0 0,45 0,15 0,6 0 0,82 0,6 0,5 0,1 0,37 0,17 

3 0,9 0 0,45 0,05 0,7 0,1 0,5 0,15 0,6 0,1 0,35 0,15 

4 0,9 0 0,52 0,08 0,6 0 0,5 0,1 0,3 0,1 0,52 0,1 

5 0,6 0 0,82 0,6 0,6 0 0,2 0,05 0,6 0,1 0,53 0,18 

6 0,8 0,1 0,45 0,15 0,6 0 0,82 0,75 0,8 0,1 0,57 0,15 

7 0,8 0 0,45 0,11 0,6 0,1 0,4 0,15 0,5 0,1 0,35 0,12 

8 0,6 0 0,37 0,17 0,9 0 0,52 0,12 0,3 0 0,45 0,11 

9 0,6 0 0,82 0,67 0,9 0 0,45 0,06 0,6 0,1 0,45 0,15 

10 0,8 0,1 0,5 0,15 0,8 0,1 0,4 0,17 0,8 0,1 0,65 0,27 

11 0,9 0,1 0,45 0,15 0,9 0 0,75 0,52 0,5 0,1 0,5 0,2 

12 0,45 0 0,7 0,1 0,6 0,1 0,7 0,17 0,5 0,1 0,42 0,15 

13 0,6 0,1 0,75 0,38 0,9 0 0,6 0,05 0,6 0,1 0,6 0,18 

14 0,8 0 0,5 0,15 0,6 0,3 0,75 0,6 0,6 0,1 0,52 0,15 

15 0,9 0,1 0,75 0,4 0,8 0,1 0,35 0,1 0,4 0,1 0,35 0,15 

16 0,45 0 0,52 0,12 0,5 0 0,45 0,17 0,9 0,2 0,19 0,05 

17 0,6 0 0,67 0,4 0,6 0 0,38 0,03 0,6 0 0,75 0,22 

18 0,8 0,1 0,62 0,35 0,6 0,3 0,75 0,25 0,8 0,2 0,3 0,15 

19 0,9 0 0,52 0,1 0,6 0,1 0,4 0,12 0,6 0 0,75 0,22 

20 0,3 0 0,6 0,15 0,6 0 0,52 0,15 0,9 0,1 0,45 0,13 

21 0,6 0 0,7 0,33 0,4 0 0,19 0,05 0,8 0,1 0,3 0,12 

22 0,6 0 0,5 0,15 0,6 0 0,6 0,2 0,6 0,1 0,75 0,22 

23 0,6 0 0,75 0,6 1,2 0,4 0,14 0,03 0,9 0,3 0,3 0,05 

24 0,9 0 0,47 0,12 0,8 0 0,6 0,12 0,3 0,1 0,52 0,12 

25 0,6 0 0,6 0,35 0,6 0,1 0,3 0,1 0,6 0 0,67 0,17 

26 0,6 0 0,42 0,17 0,6 0,1 0,67 0,15 0,6 0 0,35 0,15 

27 0,8 0,1 0,4 0,1 0,8 0,1 0,4 0,12 0,6 0,1 0,45 0,17 

28 0,9 0,1 0,38 0,1 0,6 0,1 0,52 0,2 0,8 0 0,3 0,15 

29 0,6 0 0,67 0,45 0,6 0,2 0,9 0,25 0,2 0 0,67 0,17 

30 0,6 0 0,5 0,15  ***  ***  ***  *** 0,3 0 0,33 0,03 

31 0,6 0 0,5 0,15  ***  ***  ***  *** 0,8 0,1 0,25 0,15 

Médias 0,70 0,03 0,57 0,25 0,65 0,07 0,48 0,18 0,61 0,09 0,46 0,15 
Fonte: Mapa 3 - controle operacional – ETA . 
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Anexo 14: Teor de Ferro e manganês da ETA de abril a junho do ano III 
 

Controle diário de Ferro e Manganês – ano III 
  Abril Maio Junho 

Dia 

Fe A. 
Brut   
mg/L 

Fe A. 
Trat   
mg/L 

Mn 
A. 

Brut   
mg/L 

Mn 
A. 

Trat   
mg/L 

Fe A. 
Brut   
mg/L 

Fe A. 
Trat   
mg/L 

Mn 
A. 

Brut   
mg/L 

Mn 
A. 

Trat   
mg/L 

Fe A. 
Brut   
mg/L 

Fe A. 
Trat   
mg/L 

Mn 
A. 

Brut   
mg/L 

Mn 
A. 

Trat   
mg/L 

1 0,6 0,1 0,35 0,03 0,6 0,1 0,3 0,15 1 0 0,28 0,08 

2 0,9 0 0,75 0,18 0,4 0 0,3 0,17 0,9 0 0,75 0,17 

3 0,8 0 0,5 0,17 1,2 0,1 0,48 0,15 0,6 0,1 0,4 0,12 

4 0,6 0,1 0,37 0,045 0,9 0,1 0,65 0,2 0,9 0 0,6 0,2 

5 0,2 0 0,6 0,2 1,2 0,1 0,3 0,15 1,5 0,3 0,75 0,08 

6 0,3 0,1 0,38 0,08 0,6 0 0,52 0,12 1,2 0,1 0,45 0,17 

7 0,8 0,1 0,45 0,15 0,6 0,1 0,37 0,12 0,8 0,1 0,3 0,09 

8 0,6 0,1 0,42 0,045 0,6 0,1 0,63 0,2 0,6 0,1 0,52 0,08 

9 0,6 0,1 0,52 0,03 0,8 0,1 0,3 0,15 0,9 0 0,18 0,12 

10 0,6 0,1 0,6 0,16 0,45 0,1 0,45 0,17 1,2 0,1 0,45 0,15 

11 0,8 0,2 0,52 0,17 0,5 0,1 0,47 0,08 0,3 0 0,35 0,08 

12 0,3 0 0,45 0,1 0,6 0 0,63 0,23 1 0,2 0,48 0,08 

13 0,4 4 0,37 0,12 1 0,1 0,5 0,17 0,9 0 0,67 0,17 

14 0,6 0 0,6 0,15 0,6 0,1 0,37 0,15 1,5 0,1 0,45 0,1 

15 0,6 0,1 0,35 0,12 0,6 0,2 0,5 0,15 1,2 0,1 0,4 0,08 

16 0,4 0,1 0,45 0,15 0,9 0,1 0,6 0,18 1,2 0,2 1,05 0,2 

17 0,3 0,1 0,5 0,08 2 0,1 0,65 0,2 0,9 0,2 0,6 0,15 

18 0,6 0,1 0,57 0,1 1,5 0,1 0,35 0,1 1,5 0,1 0,57 0,17 

19 0,9 0,1 0,38 0,1 1,5 0 0,45 0,05 1,6 0,1 0,75 0,2 

20 0,6 0 0,3 0,1 0,9 0 0,52 0,17 1,6 0,2 0,4 0,08 

21 0,3 0,1 0,3 0,08 1,2 0,1 0,6 0,15 0,9 0,2 0,3 0,18 

22 0,6 0,1 0,75 0,14 0,6 0,1 0,5 0,17 1,5 0,1 0,45 0,1 

23 0,9 0,1 0,3 0,1 0,6 0 0,52 0,08 1,2 0,1 0,5 0,15 

24 0,4 0 0,62 0,17 0,9 0,1 0,6 0,15 1 0,2 0,55 0,08 

25 0,6 0 0,45 0,15 1,2 0,1 0,37 0,17 0,2 0 0,6 0,13 

26 0,3 0 0,6 0,2 0,6 0 0,45 0,15 1,2 0,1 0,75 0,22 

27 0,9 0,1 0,52 0,15 1,2 0 0,45 0,17 1,6 0,1 0,4 0,13 

28 2 0,1 0,37 0,15 0,9 0 0,6 0,13 1,2 0,1 0,95 0,08 

29 1,2 0,1 0,45 0,12 1 0,1 0,45 0,15 0,9 0,2 0,6 0,15 

30 0,6 0,3 0,75 0,25 0,3 0,1 0,5 0,15 1,5 0,3 0,6 0,17 

31         1,2 0,1 0,3 0,08         

Médias 0,62 0,20 0,47 0,12 0,88 0,07 0,47 0,15 1,05 0,11 0,52 0,13 
Fonte: Mapa 3 - controle operacional – ETA . 
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Anexo 15: Teor de Ferro e manganês da ETA de julho a agosto do ano III 
 

Controle diário de Ferro e Manganês - ano III 
  Julho Agosto Setembro 

Dia 

Fe A. 
Brut   
mg/L 

Fe A. 
Trat   
mg/L 

Mn 
A. 

Brut   
mg/L 

Mn 
A. 

Trat   
mg/L 

Fe A. 
Brut   
mg/L 

Fe A. 
Trat   
mg/L 

Mn 
A. 

Brut   
mg/L 

Mn 
A. 

Trat   
mg/L 

Fe A. 
Brut   
mg/L 

Fe A. 
Trat   
mg/L 

Mn 
A. 

Brut   
mg/L 

Mn 
A. 

Trat   
mg/L 

1 1 0,1 0,7 0,2 xxx xxxx 0,15 0,06 0,90 0,10 0,60 0,17 

2 1,2 0,2 0,45 0,03 1,5 0,2 0,67 0,17 1,20 0,10 0,60 0,06 

3 1,5 0,2 0,75 0,17 1,2 0,1 0,8 0,17 0,90 0,10 0,67 0,15 

4 1,2 0,1 0,7 0,17 0,5 0,1 1,05 0,08 1,00 0,10 0,35 0,12 

5 0,5 0,1 0,35 0,06 0,3 0,1 0,77 0,17 1,20 0,00 0,70 0,12 

6 1,5 0,2 0,75 0,25 1 0,1 0,82 0,2 0,80 0,10 0,60 0,08 

7 1,6 0,1 0,7 0,15 1,5 0,1 0,57 0,2 1,00 0,10 0,60 0,15 

8 0,8 0,2 0,55 0,08 1 0,1 0,95 0,08 1,20 0,10 0,75 0,17 

9 1,5 0,2 0,75 0,17 0,9 0,1 0,68 0,2 1,20 0,10 0,70 0,08 

10 2 0,1 0,7 0,2 1,5 0,1 0,67 0,17 0,80 0,10 0,35 0,06 

11 1 0,1 0,6 0,06 0,8 0,1 0,6 0,09 1,20 0,10 0,70 0,15 

12 1,5 0,2 0,75 0,2 1 0,1 0,7 0,14 1,50 0,00 0,75 0,10 

13 1,6 0,1 0,85 0,17 1 0,1 0,75 0,2 0,90 0,10 0,19 0,05 

14 1,5 0,5 0,19 0,06 1,2 0,1 0,6 0,2 1,00 0,10 0,50 0,12 

15 0,9 0,1 0,67 0,17 1 0 0,85 0,12 0,90 0,10 0,50 0,10 

16 1,2 0 0,75 0,2 1,5 0,2 0,4 0,08 1,00 0,10 0,65 0,15 

17 1,2 0,1 0,6 0,06 1,2 0,2 0,6 0,11 1,00 0,10 0,55 0,06 

18 1,5 0,2 0,6 0,2 0,9 0,2 0,6 0,15 1,20 0,10 0,75 0,12 

19 1,4 0,1 0,6 0,12 1,2 0,1 0,4 0,08 1,20 0,10 0,90 0,13 

20 1,2 0 0,4 0,06 0,9 0,1 0,67 0,17 1,00 0,10 0,55 0,13 

21 1,6 0,1 0,62 0,12 0,8 0,1 0,5 0,13 1,00 0,10 0,85 0,08 

22 1,2 0,1 0,7 0,25 0,9 0,1 0,77 0,15 1,00 0,10 0,45 0,11 

23 0,9 0,1 0,7 0,15 1,2 0,1 0,6 0,15 1,20 0,20 0,60 0,15 

24 1,2 0,1 0,6 0,08 1,2 0,1 0,55 0,08 0,90 0,10 0,70 0,08 

25 1,6 0,1 0,67 0,17 0,9 0,1 0,63 0,2 1,20 0,10 0,45 0,13 

26 1 0,1 0,55 0,15 1 0,1 0,67 0,17 1,20 0,00 0,95 0,12 

27 1,2 0,1 0,85 0,08 1,2 0,1 0,8 0,105 0,80 0,10 0,55 0,15 

28 1,5 0,2 0,68 0,2 1,5 0,1 0,35 0,06 1,00 0,10 0,45 0,12 

29 1,5 0,1 0,62 0,12 0,9 0,1 0,55 0,13 0,90 0,10 0,77 0,04 

30 1,2 0,1 0,6 0,1 1,2 0,1 0,62 0,17 1,00 0,10 0,55 0,12 

31         1,5 0 0,75 0,15         

Médias 1,25 0,13 0,61 0,14 1,05 0,10 0,65 0,14 1,01 0,09 0,59 0,11 
Fonte: Mapa 3 - controle operacional – ETA . 
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Anexo 16: Teor de Ferro e manganês da ETA de outubro a Dezembro do ano III 
 

Controle diário de Ferro e Manganês - ano III 
  Outubro Novembro Dezembro 

Dia 

Fe A. 
Brut   
mg/L 

Fe A. 
Trat   
mg/L 

Mn 
A. 

Brut   
mg/L 

Mn 
A. 

Trat   
mg/L 

Fe A. 
Brut   
mg/L 

Fe A. 
Trat   
mg/L 

Mn 
A. 

Brut   
mg/L 

Mn 
A. 

Trat   
mg/L 

Fe A. 
Brut   
mg/L 

Fe A. 
Trat   
mg/L 

Mn 
A. 

Brut   
mg/L 

Mn 
A. 

Trat   
mg/L 

1 1,2 0 0,6 0,14 0,9 0,5 0,75 0,22 0,80 0,00 0,60 0,12 

2 0,9 0,1 0,75 0,06 0,4 0,1 0,5 0,08 0,60 0,20 0,27 0,10 

3 1 0,1 0,6 0,045 0,6 0 0,6 0,2 0,60 0,10 0,67 0,20 

4 1,2 0,1 0,9 0,08 0,9 0,1 0,67 0,2 - - 0,60 0,15 

5 1 0 0,68 0,1 0,6 0 0,4 0,1 0,60 0,10 0,60 0,17 

6 0,6 0 0,67 0,2 0,6 0,1 0,6 0,2 0,40 0,00 0,30 0,13 

7 0,8 0 0,55 0,12 0,6 0 0,5 0,17 0,60 0,10 0,45 0,12 

8 0,9 0,1 0,45 0,05 0,8 0,1 0,45 0,15 0,60 0,10 0,52 0,17 

9 0,6 0 0,67 0,2 0,6 0,1 0,7 0,15 0,60 0,00 0,60 0,13 

10 1 0 0,7 0,045 0,6 0 0,45 0,15 0,60 0,00 0,70 0,12 

11 0,8 0,1 0,55 0,15 0,6 0 0,67 0,15 0,60 0,10 0,30 0,12 

12 0,9 0,1 0,45 0,11 0,6 0,1 0,7 0,2 0,80 0,10 0,50 0,17 

13 0,6 0,1 0,6 0,15 0,6 0,1 0,4 0,12 1,00 0,10 0,22 0,07 

14 0,8 0,1 0,4 0,12 0,6 0 0,67 0,2 0,60 0,10 0,25 0,08 

15 0,6 0 0,6 0,12 0,6 0 0,4 0,1 0,30 0,10 0,60 0,20 

16 0,9 0,1 0,38 0,03 0,8 0,1 0,7 0,17 0,50 0,10 0,25 0,10 

17 0,9 0,1 0,6 0,15 0,6 0,1 0,6 0,15 1,00 0,10 0,46 0,13 

18 0,9 0,1 0,43 0,03 0,4 0,1 0,5 0,15 0,50 0,10 0,25 0,10 

19 0,8 0,2 0,5 0,1 0,6 0,1 0,6 0,15 0,30 0,10 0,60 0,17 

20 0,9 0,1 0,67 0,2 0,6 0,1 0,45 0,08 0,60 0,00 0,50 0,12 

21 0,8 0,1 0,45 0,12 0,8 0 0,5 0,12 1,20 0,10 0,23 0,08 

22 0,9 0,1 0,38 0,06 0,4 0,1 0,37 0,1 0,60 0,10 0,25 0,10 

23 1,2 0,1 0,45 0,08 0,6 0,1 0,6 0,15 0,30 0,10 0,67 0,15 

24 0,6 0,1 0,75 0,2 0,6 0,1 0,5 0,12 1,00 0,10 0,60 0,17 

25 0,5 0 0,4 0,045 0,6 0,1 0,3 0,08 0,30 0,10 0,45 0,13 

26 0,8 0,2 0,5 0,15 0,6 0,1 0,6 0,17 0,50 0,10 0,25 0,06 

27 0,9 0 0,6 0,15 0,6 0,1 0,5 0,15 0,20 0,10 0,60 0,17 

28 0,5 0 0,45 0,08 0,4 0,1 0,3 0,1 0,60 0,10 0,52 0,12 

29 0,9 0,1 0,6 0,2 0,6 0,1 0,67 0,15 0,50 0,10 0,45 0,13 

30 0,3 0 0,45 0,06 0,6 0,1 0,38 0,1 0,50 0,10 0,25 0,06 

31 0,3 0 0,45 0,06         0,30 0,10 0,60 0,20 

Médias 0,81 0,07 0,56 0,11 0,59 0,08 0,52 0,14 0,57 0,08 0,46 0,13 

             Fonte: Mapa 3 - controle operacional ano III – ETA . 
 
 
 



 

Anexo 17: Modelo do Mapa

MAPA 1 CON
                

D
IA
 

COR  (Pt - Co) 

BRUTA FILTRADA 

M
Á
X. 

MÍ
N. 

MÉ
D. 

MÁ
X. 

MÍ
N. 

MÉ
D. 

MÁ
X.

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

MÉDIAS       

Fonte: ETA . 
 
Anexo 18: Modelo do Mapa

MAPA 2 
              

D
IA
 

ALCALI-
NIDADE 
(mg/l) 

SULFATO DE 
ALUMÍNIO 

 

BR
U-
TA 

DE-
CA
N-
TAD
A 

CON
-

SUM
O     
(Kg) 

DOSAGEM (mg/
l) 

MÉ
D. 

MÉD
. 

TOT
AL 

MÁ
X. 

MÍ
N. 

MÉ
D.

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

      

Fonte: ETA . 
 
 

 Mapa 1 do controle operacional  

CONTROLE OPERACIONAL DE ETA 
                      

TURBIDEZ  (em JTU) 

TRATADA BRUTA FILTRADA TRATADA 

MÁ
X. 

MÍ
N. 

MÉ
D. 

MÁ
X. 

MÍ
N. 

MÉ
D. 

MÁ
X. 

MÍ
N. 

MÉ
D. 

MÁ
X. 

MÍ
N. 

MÉ
D. 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                

 Mapa 2 do controle operacional  

CONTROLE OPERACIONAL DE ETA

                  

CLORO (PRÉ) 
CLORO 
(PÓS) 

CLORO 
RESIDUAL (mg 

/ l) 
VAZÃ
O        
(l/s) 

FILTR
OS

 (mg/ CON
-

SUM
O 
(Kg) 

DOSAG
EM (mg 
/ l) 

CO
M-
SUM
O       
(Kg) 

DOS
A-
GEM 
(mg / 
l) 

N
º 
D
E
 L
A
V
A
G
E
N
S
 

T
E
M
P
O
 D
E
 D
U
R
A
Ç
Ã
O
 

MÉ
D. 

MÁ
X. 

MÍ
N. 

MÉ
D. 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

MÉDIAS 
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     ETA  

data 
            

 

pH 
 

BRUTA TRATADA 

MÁ
X. 

MÍ
N. 

MÉ
D. 

MÁ
X. 

MÍ
N. 

MÉ
D. 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

        

E ETA 
ETA  

DATA 

          

FILTR
OS 

FILTR
OS 

Nº DE 
AMOSTR
AS DE 
ÁGUA 
TRATAD

A 

Nº DE 
AMOSTR
AS DE 
ÁGUA 
TRATAD
A FORA 
DOS 

PADRÕE
S 

T
E
M
P
O
 D
E
 D
U
R
A
Ç
Ã
O
 

(m
in
) 

N
Ú
M
E
R
O
 D
E
 

D
E
S
C
A
R
G
A
S
 

T
E
M
P
O
 D
E
 D
U
R
A
Ç
Ã
O
 

(m
in
) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

TOTAIS 

     



 

Anexo 19: Modelo do Mapa

MAPA 3 CON

               

D
IA
 

 

CONTROLE IN
 

(T

FILTRO-1 FILTRO-2 

MÁ
X. 

MÍ
N. 

MÉ
D. 

MÁ
X. 

MÍ
N. 

MÉ
D. 

M

             

             

             

             

             

             

MÉDIAS       

Fonte: ETA . 
 
Anexo 20: Modelo do Mapa

MAPA 4 
            

D
IA
 

 

CONT
 

FILTRO-1 FILTRO
MÁX
. 

MÍN
. 

MÉD
. 

MÁX
. 

MÍN
.

          

          

          

          

          

MÉDIAS     

Fonte: ETA . 
 
 
 

 Mapa 3 do controle operacional  

CONTROLE OPERACIONAL DE 

ETA 

ETA V

                

OLE INDIVIDUAL DE FILTROS 
 

(TURBIDEZ-NTU) 
 

FILTRO-3 FILTRO-4 FILTRO-5 FILTRO-6  
MÁ
X. 

MÍ
N. 

MÉ
D. 

MÁ
X. 

MÍ
N. 

MÉ
D. 

MÁ
X. 

MÍ
N. 

MÉ
D. 

MÁ
X. 

MÍ
N. 

MÉ
D.  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                

 Mapa 3 do controle operacional  

CONTROLE OPERACIONAL DE ETA 

                

CONTROLE INDIVIDUAL DE FILTROS
(COR-Pt cO) 

ILTRO-2 FILTRO-3 FILTRO-4 FILT
MÍN
. 

MÉD
. 

MÁX
. 

MÍN
. 

MÉD
. 

MÁX
. 

MÍN
. 

MÉD
. 

MÁX
. 
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TA VÁRZEA DO .UNA 

DATA 

 
FERRO MANGANÊS 

 
mg/l mg/l 

 
BRU
TA 

TRAT
ADA 

BRU
TA 

TRAT
ADA 

 
MÉ
D. 

MÉD. 
MÉ
D. 

MÉD. 

        

        

        

        

        

        

        

ETA VÁRZEA DO .UNA 

DATA 

          

ROS 

FILTRO-5 FILTRO-6 
MÍN
. 

MÉD
. 

MÁX
. 

MÍN
. 

MÉD
. 
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Anexo 21: Resultados dos ensaios granulométrico dos filtros 1, 2, 3. 
 

Filtro 1 

No. 
Pen 

malha 
(mm) 

peso 
retido (g) % retido 

% retida 
acum. 

% passa 
acum 

4 4,760 0,18 0,02% 0,02% 99,98% 
10 2,000 70,60 7,06% 7,08% 92,92% 
16 1,190 302,36 30,25% 37,33% 62,67% 
30 0,590 613,73 61,40% 98,73% 1,27% 
40 0,420 12,71 1,27% 100,00% 0,00% 
50 0,297 0,00 0,00% 100,00% 0,00% 
80 0,180 0,00 0,00% 100,00% 0,00% 

Totais 999,58 100%     
Fonte: Ensaio granulométrico de campo, elaborado pelo autor, 2011 

Filtro 2 

No. 
Pen 

malha 
(mm) 

peso 
retido (g) % retido 

% retida 
acum. 

% passa 
acum 

4 4,760 0,00 0,00% 0,00% 100,00% 
10 2,000 79,04 7,90% 7,90% 92,10% 
16 1,190 314,91 31,49% 39,39% 60,61% 
30 0,590 587,95 58,79% 98,17% 1,83% 
40 0,420 18,27 1,83% 100,00% 0,00% 
50 0,297 0,00 0,00% 100,00% 0,00% 
80 0,180 0,00 0,00% 100,00% 0,00% 

Totais   1000,17 100%     
Fonte: Ensaio granulométrico de campo, elaborado pelo autor, 2011 

Filtro 3 

No. 
Pen 

malha 
(mm) 

peso 
retido (g) % retido 

% retida 
acum. 

% passa 
acum 

4 4,760 0,00 0,00% 0,00% 100,00% 
10 2,000 82,60 8,30% 8,30% 91,70% 
16 1,190 388,60 39,04% 47,33% 52,67% 
30 0,590 503,30 50,56% 97,89% 2,11% 
40 0,420 20,50 2,06% 99,95% 0,05% 
50 0,297 0,50 0,05% 100,00% 0,00% 
80 0,180 0,00 0,00% 100,00% 0,00% 

Totais   995,50 100%     
Fonte: Ensaio granulométrico de campo, elaborado pelo autor, 2011 
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Anexo 22: Resultados dos ensaios granulométrico dos filtros 4, 5, 6 
 

Filtro 4 

No Pen 
malha 
(mm) 

peso 
retido (g) % retido 

% retida 
acum. 

% 
passa 
acum 

4 4,760 1,23 0,12% 0,12% 99,88% 
10 2,000 155,85 15,60% 15,73% 84,27% 
16 1,190 421,00 42,15% 57,88% 42,12% 
30 0,590 416,75 41,72% 99,60% 0,40% 
40 0,420 4,00 0,40% 100,00% 0,00% 
50 0,297 0,00 0,00% 100,00% 0,00% 
80 0,180 0,00 0,00% 100,00% 0,00% 

Totais 998,83 100%     
Fonte: Ensaio granulométrico de campo, elaborado pelo autor, 2011 

Filtro 5 

No. Pen 
malha 
(mm) 

peso 
retido (g) % retido 

% retida 
acum. 

% 
passa 
acum 

4 4,760 0,75 0,08% 0,08% 99,92% 
10 2,000 83,35 8,37% 8,45% 91,55% 
16 1,190 313,10 31,45% 39,90% 60,10% 
30 0,590 569,70 57,23% 97,14% 2,86% 
40 0,420 28,20 2,83% 99,97% 0,03% 
50 0,297 0,30 0,03% 100,00% 0,00% 
80 0,180 0,00 0,00% 100,00% 0,00% 

Totais   995,40 100%     
Fonte: Ensaio granulométrico de campo, elaborado pelo autor, 2011 

Filtro 6 

No. Pen 
malha 
(mm) 

peso 
retido (g) % retido 

% retida 
acum. 

% 
passa 
acum 

4 4,760 0,15 0,02% 0,02% 99,98% 
10 2,000 44,30 4,45% 4,46% 95,54% 
16 1,190 173,10 17,38% 21,84% 78,16% 
30 0,590 730,40 73,34% 95,18% 4,82% 
40 0,420 47,60 4,78% 99,96% 0,04% 
50 0,297 0,40 0,04% 100,00% 0,00% 
80 0,180 0,00 0,00% 100,00% 0,00% 

Totais   995,95 100%     
 


