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Resumo 

 

Neste trabalho objetivou-se o estudo de novas soluções para o sistema de coleta da água 

no interior do filtro de bioareia utilizando a Dinâmica dos Fluidos Computacional para 

simular o escoamento nos modelos PEU/UEM, CAWST e HydrAid. Primeiramente, foi 

criado o modelo computacional do filtro PEU/UEM com quatro tomadas de água 

distintas: Central, Inferior, Lateral e com Anel coletor. Para cada uma dessas 

configurações, foram propostas soluções com e sem o preenchimento das camadas 

granulares. Nesta análise o modelo com anel coletor apresentou melhores resultados. 

Foram construídos cinco filtros PEU/UEM com anel coletor e para validação do modelo 

utilizou-se a curva de DTR utilizando NaCl como traçador, em que foram realizados 

três cargas de abastecimento consecutivas, sendo somente a primeira com traçador. A 

mesma análise foi feita numericamente e as curvas de DTR apresentaram os mesmos 

padrões confirmando a representatividade do modelo. A análise numérica do DTR 

também foi realizado para comparar os resultados dos modelos convencionais e com 

anel coletor dos filtros PEU/UEM, CAWST e HydrAid. O filtro Hydraid convencional 

apresentou valores menores de tempo mínimo do que o modelo com anel, isto se deve a 

sua tomada de água ser lateral. Na sequência, fez-se a modelagem computacional dos 

filtros CAWST e HydrAid em regime permanente, com os modelos convencional e com 

anel coletor. Verificou-se que os modelos com o anel apresentaram melhores resultados 

na distribuição das linhas de corrente no filtro e na seção de velocidade na proximidade 

da tomada de água. Concomitantemente às simulações, foram avaliados Turbidez, 

temperatura, pH, perda de carga e remoção de Coliformes totais e E. coli nos cinco 

filtros experimentais PEU/UEM. Deste, dois foram operados em regime permanente e 

três em regime intermitente. A remoção Turbidez e Coliformes Totais foi equivalente 

para ambos os regimes, porem verificou-se que a remoção de E. coli é superior nos 

filtros em operação continua. 

Palavras Chave: Tratamento de água, Filtro de bioareia, DFC, Curva de DTR. 
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Abstract 

The work in this project aims to study new solutions for the water capitation system 

inside a biosand filter utilising Computational Fluid Dynamics to simulate the outflow 

in the models PEU/UEM, CAWST and HydrAid. Primarily a PEU/UEM computational 

model was made with four different water inputs: central, bottom, sideways and ring 

collector. For each one of these setups there are solutions either with and without 

granular layer fillings. The ring collector showed the best results after analisis. Five ring 

collector PEU/UEM filters were built and to validate this model a TRD curve with 

salinic tracer (NaCl), which were refilled three times consecutively, except only the first 

time with a salinic tracer. The same analisis was carried numerically and the TRD 

curves presented the same patterns, thus confirming the model's representativity. TRD 

numerical analisis was also performed for comparison between conventional filter 

models and the ring collector models of PEU/UEM, CAWST e HydrAid. The HydrAid 

conventional filter showed a smaller minimal time than the ring collector model, due to 

it's sideways water input. The following was a computational modeling of CAWST and 

HydrAid in permanet regimen, in both conventional and ring collector setups. It was 

possible to verify that the models built with a ring collector showed better currents line 

distribution results and the proximity of water input velocity section. Concomitantly to 

the simulations, turbidity, temperature, pH, load depletion and total coliforms and E. 

coli remotion in the five experimental PEU/UEM filters were analised. Two filters were 

working on a permanent regimen and the other three on an intermittent regimen. 

Turbidity and total coliforms remotion were equivalent for both regimen sets, although 

E. coli remotion was higher inside continuous functioning filters. 

Key-words: Water treatment, Biosand filter, CFD, TRD curve. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Organização Mundial da Saúde aponta que 80% das doenças e mortes nos 

países em desenvolvimento são causadas por água e saneamento inadequados (WHO, 

2006). No Fórum Econômico Mundial de 2015 (WEF, 2015) a crise de água foi 

considerada o principal fator de impacto na sociedade. 

Os locais em que existe a falta de acesso à água potável são áreas rurais ou 

pequenas comunidades (MWABI et al., 2011). A disponibilização de água tratada para 

a população é de suma importância, e é considerada como um Direito Humano 

Fundamental (PNUD, 2006).  

Além disso, do total de água doce do planeta apenas 0,3% está disponível em 

rios e lagos, e esta é usualmente a principal alternativa para abastecimento das 

comunidades e paradoxalmente é também o principal receptor de esgotos (Borghetti et 

al., 2004). 

Adicionalmente, a cada ano, 1,6 milhões de pessoas morrem devido à diarreia. 

Dessas, 90% são crianças menores de cinco anos (WHO, 2006).  

A Organização Mundial da Saúde recomenda o tratamento residencial de água 

no ponto de uso como uma intervenção para atender imediatamente à necessidade de 

consumo humano, uma vez que é uma alternativa de baixo custo e implantação rápida 

(WHO, 2007). 

As tecnologias de tratamento de água no ponto de uso (Point-of-use - POU) são 

utilizadas para reduzir o número de pessoas sem acesso à água potável, tanto em áreas 

rurais quanto urbanas (KENNEDY et al.,2012). Nenhum dispositivo POU é apropriado 

para todas as situações e muitos fatores devem ser considerados para sua escolha, tais 

como custo, simplicidade de uso, volume tratado, a sustentabilidade do local, 

aceitabilidade cultural e eficiência do tratamento (ELIOTT et al., 2006). 

Alguns autores apontam que dentre os métodos POU para purificação de água, 

o mais eficiente e sustentável é a utilização dos filtros de bioareia (SOBSEY et al., 

2008). Esse reduz significativamente as principais causas de doenças transmitidas pela 

água e consequentemente de morte nos países em desenvolvimento.  

Pesquisa realizada por Perron e Collins (2012) relaciona alterações no design 

do filtro (tipo de difusor, tomada de água interna, granulometria da areia e frequência de 
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abastecimento) com a variação na remoção de microrganismos. Os resultados do 

trabalho concluem que mudanças no design influenciam na remoção dos agentes 

patogênicos.  

Este trabalho usa a Dinâmica dos Fluidos Computacional (DFC) para simular o 

escoamento em três modelos de filtro de bioareia. Foram escolhidos dois modelos mais 

comuns, HydrAid (HYDRAID, 2013)  e CAWST versão 10.0 (CAWST, 2012), e um 

modelo proposto pelo autor, PEU/UEM (BERBERT, 2013). O trabalho propõe novas 

soluções do sistema de coleta da água e utiliza dados experimentais para a avaliação.  
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2 OBJETIVOS 

 Objetivo Geral 2.1

Avaliar novas soluções para geometria do filtro de bioareia e o sistema de 

coleta da água no interior dos filtros, utilizando a Dinâmica dos Fluidos Computacional 

para simular o escoamento nos modelos, HydrAid, CAWST e o PEU/UEM
1
. 

 

 Objetivos específicos 2.2

• Simular no filtro PEU/UEM quatro tipos de saída; 

• Avaliar experimentalmente e numericamente o tipo de saída escolhido no 

modelo PEU/UEM utilizando curva de DTR (Distribuição do Tempo de 

Residência) para validação do modelo;  

• Simular nos filtros HydrAid e CAWST a saída que mostrar o melhor resultado 

no filtro PEU/UEM; 

• Simular o escoamento hidrodinâmico nos três tipos de filtro, HydrAid, CAWST 

e na solução PEU/UEM com escoamento permanente e não permanente; 

• Avaliar experimentalmente se os filtros operados permanentemente apresentam 

melhores resultados na remoção de poluentes comparados à operação 

intermitentemente. 

  

                                                 

 

 

 

1
 O filtro PEU/UEM, criado pelo Autor deste trabalho, utiliza sobras de tubulações da Construção Civil 

como corpo do filtro e seu preenchimento é com camadas semelhantes aos outros modelos. Foi utilizado a 

princípio como proposta de tratamento de água para populações ribeirinhas da Amazônia.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 Tratamento de água 3.1

 

Segundo Libânio (2010), o tratamento da água com o fim de potabilização para 

consumo humano tem como objetivo a adequação da água bruta para os limites físicos, 

químicos, biológicos e radioativos, estabelecidos por parâmetros de potabilidade, aos 

menores custos de implantação, operação e manutenção, e com menores impactos 

ambientais às áreas circunvizinhas. 

Para a definição do tratamento ideal é necessário avaliar a chamada água bruta, 

ou seja, a água coletada sem nenhum tratamento.  

 

3.1.1 Água encanada 
 

Atualmente, 56% da população mundial é abastecida com água encanada, nos 

países ditos subdesenvolvidos esta porcentagem caí para 12% (WHO, 2014).   

Estações de Tratamento de Água (ETAs) são locais que a potabilização da água 

é realizada. A água bruta é aduzida até a ETA, onde acontece o tratamento, e então, 

ocorre à distribuição da água por encanamentos para a população. O tratamento 

empregado pode ser desde simples desinfecções até tratamentos mais complexos, que 

seguem a seguinte sequência: coagulação, floculação, sedimentação, filtração, 

desinfecção, correção de pH e tratamentos complementares.  

Para o problema de doenças originárias do consumo de água contaminada, a 

melhor solução seria fornecer acesso ao abastecimento de água canalizada com um 

baixo custo, de maneira segura e confiável. No entanto, a realidade de muitos locais é 

bastante precária, pois as autoridades não criaram uma infraestrutura e fornecem um 

serviço que não é de confiança. Diante disso, as famílias obtêm a sua própria água 

potável como podem, muitas vezes contaminada e de fontes inseguras (ELLIOT et al., 

2006). 

Apesar das Estações de Tratamento de Água serem um instrumento importante 

para o abastecimento de água, se considerar um plano global somente a sua utilização, 
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isso deixará centenas de milhões de pessoas sem água, pois é um sistema centralizado e 

de custo elevado (MINTZ et al. 2001). 

 

3.1.2 Tratamento no ponto de uso 
As tecnologias de tratamento de água no ponto de uso (Point-of-use - POU) são 

utilizadas para reduzir o número de pessoas sem acesso à água potável, tanto em áreas 

rurais quanto urbanas (KENNEDY et al.,2012). Nenhum dispositivo POU é apropriado 

para todas as situações e muitos fatores devem ser considerados para sua escolha, tais 

como: custo, simplicidade de uso, volume tratado, a sustentabilidade do local, 

aceitabilidade cultural e eficiência do tratamento (ELIOTT et al., 2006). 

Um comparativo entre cinco formas distintas de tratamento por POU foi 

realizado (SOBSEY et. al 2008). As técnicas escolhidas foram: cloro livre (tratamento 

com adição de cloro líquido ou em tabletes), sedimentação e cloração (sulfato de 

alumínio e cloro), desinfecção solar (exposição à luz solar de água dentro de garrafas 

PETs), filtros cerâmicos (cerâmica porosa que retém os micro-organismos por filtração) 

e filtro de bioareia (filtro de areia lento em menor escala para uso residencial)..  

Para estes tratamentos, fez-se um comparativo dando notas entre 1 e 3 para os 

seguintes critérios:  

• Quantidade de água produzida – tomou-se como base a quantidade de 

unidades/doses que seriam necessárias para produção de 20 litros em 4 horas. 

Receberam nota 3 as que necessitam de apenas uma unidade/dose; nota 2 as 

tecnologias que necessitam de 2 a 4 unidades/doses; e nota 1 a as que precisam 

de 5 ou mais unidades/doses. 

• Qualidade da água – as tecnologias que conseguem retirar turbidez e/ou matéria 

orgânica assim como uma alta redução de micro-organismos, gerando água de 

boa qualidade, recebem nota 3. Tecnologias que não retiram turbidez e matéria 

orgânica, mas que apresentam uma alta redução de micro-organismos têm nota 

2. Por fim, as tecnologias que não removem turbidez ou matéria orgânica e tem 

uma baixa redução de micro-organismos, obtêm nota 1.  

• Facilidade de utilizar o processo – este critério é feito pela soma de outros 3: 

processo fácil, duração do processo e manutenção requerida no processo. Em 

relação ao primeiro, se o processo tiver uma única etapa, tem nota 1, se tiver 
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duas ou mais etapas, a nota é 0. A duração do tratamento também é avaliado. Se 

o processo obtêm 10 litros de água em até 30 minutos, nota 1, do contrário nota 

0. E por fim, em relação à manutenção, os processos que necessitam de 

manutenções periódicas obtêm nota 0, e os  que não necessitam nota 1. 

• Custo – tomou-se como base a produção de 20 litros por dia no período de um 

ano, utilizando como parâmetro o dólar americano. As tecnologias que nesta 

condição tiveram um gasto até 0,001$/L obtêm nota 3, entre 0,001 e 0,01$/L 

nota 2 e os que tiveram um gasto maior que 0,01$/L nota 1. 

• Suprimentos – tecnologias que não precisam de suprimentos nota 3, as que 

precisam esporadicamente de suprimentos nota 2 e as que sempre precisam de 

suprimentos nota 1.  

Os resultados são apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1- Comparação entre diferentes métodos de tratamento de água e seu respectivo 
desempenho 

  Quantidade 
de água 

Qualidade 
da água 

Facilidade 
no uso 

Custo Suprimen- 
tos 

Pontuação 
Global 

Cloro Livre 3 1 3 
3 (líquido) 

1 
11 

2 (tablete) 10 

Coagulação/ 

Cloração 
2 3 1 1 1 8 

Desinfecção 

Solar 
1 1 1 3 3 9 

Filtros 

Cerâmicos 
2 3 2 3 2 12 

Filtros de 

Bioreia 
3 3 2 2 3 13 

Fonte: SOBSEY, et al., 2008 

Baseado nestes parâmetros, os métodos de purificação de água mais eficientes 

e sustentáveis são a utilização do filtro de bioareia e filtros cerâmicos. A utilização 

destes reduzem significativamente as principais causas de doenças transmitidas pela 

água e morte nos países em desenvolvimento. O filtro de bioareia tem sua ação por meio 

da combinação de processos biológicos e mecânicos (HYDRAID, 2013) 

. 
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 Filtro de Bioareia – BioSand Filter 3.2

 

3.2.1 Histórico do filtro de bioareia 
 

Segundo Graham e Hartung (1988), na década de 80, a Oxfam e o Imperial 

College de Londres, colaboravam para o desenvolvimento do filtro de areia lento (Slow 

Sand Filter – SSF) sendo um equipamento para tratamento de água em comunidades em 

situações emergenciais, como assentamentos de refugiados. Esta escolha se deu devido 

à água poluída ser de origem superficial e ao baixo custo e rápida implantação, 

comparado a outros tratamentos. 

Segundo Buzunis (1995), no início da década de 1990, o Dr. David H. Manz, 

da Universidade de Calgary – Canadá, foi o primeiro a idealizar o Filtro de Bioareia 

(BioSand Filter – BSF). Trata-se de filtro de areia lento, modificado para tratamento de 

água na residência, ou seja, em escala reduzida, e que opera de modo intermitente. 

O BSF é semelhante ao SSF convencional, em que não há pré-tratamento ou 

retrolavagem e a operação é simples, usando a gravidade em vez de filtração sob 

pressão (Elliot et al., 2006). Como nos SSFs convencionais, o leito de areia permanece 

molhado durante todo o funcionamento e ocorre o processo de maturação, no qual se 

forma a camada biológica nos primeiros centímetros da camada de areia, denominada 

de Schmutzdecke. Além disso, o fluxo de ambos ocorre somente pela diferença de 

pressão exercida pela gravidade (Buzunis, 1995). 

A diferença mais importante entre o SSF e BSF é a escala de abastecimento, 

enquanto o primeiro é utilizado para tratamento de água de uma comunidade, o segundo 

é um tratamento residencial. Outra diferença é quanto ao padrão de fluxo de 

alimentação. O primeiro foi criado com operação intermitente por meio da introdução 

de uma única carga de água – normalmente uma vez por dia – (Buzunis, 1995), 

enquanto que o SSF opera continuamente (Graham e Hartung, 1988). 

Em seu trabalho, Young-Rajanschi e Madramootoo (2014) fizeram o 

comparativo operando o BSF por meio do processo de batelada e também adaptando 

para abastecimento contínuo. O desempenho do filtro de bioareia, em relação à remoção 

de E. Coli, MS2 bacteriophage e turbidez, foi superior nos filtros, atuando 
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continuamente do que intermitentemente. No entanto, a operação intermitente ainda 

resulta em melhoria significativa na qualidade da água. 

 

3.2.2 Usuabilidade 
 

Estima-se que mais de 300.000 filtros de bioareia foram instalados em mais de 

69 países até junho de 2011 (CAWST, 2012), distribuídos mundialmente por 

Organizações sem fins lucrativos (Kennedy et al., 2012). 

Diversos países tiveram programas de implantação de BSF em comunidades 

que tinham dificuldades com o abastecimento de água com qualidade, como: Uganda 

(Baguma et al., 2013), Guatemala (Divelbiss et al., 2013), Haiti (Duke et al., 2006), 

Camboja (WSP, 2010), Brasil (Berbert, 2012), Kenia (Tiwari et al., 2009), Gana 

(Stauber et al., 2012). 

Os locais de implantação são regiões sem infraestrura adequada para o 

tratamento, áreas rurais e urbanas sem atendimento de água encanada ou regiões em que 

essas estruturas foram danificadas por eventos externos, como terremotos e tsunamis.  

 

3.2.3 Modelos de Filtro de Bioareia 
 

Devido à necessidade de uma estrutura e um funcionamento simplificado para 

a realização do tratamento de água, utilizando-se o BSF, existem diversos modelos de 

corpo do filtro que foram implantados nos locais para o tratamento.   

Poucas variações de modelos do BSF produzidos em larga escala existem 

(PERRON E COLLINS, 2012), porém, devido a sua estrutura simples, permite-se a 

construção com materiais diversos. Na figura 1 é apresentado um modelo construído 

com materiais presentes no local, este modelo usa como um reservatório para a água 

filtrada um pote de barro, também é observado o reaproveitamento do barril como corpo 

do filtro.  
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Figura 1 – BSF em barril e reservatório de água tratada de barro 
Fonte: WORLD NEWS INC, 20--. 

 

 

3.2.3.1 Modelo CAWST 

 

O CAWST (Centre for Affordable Water and Sanitation Technology), instituto 

Canadense foi o pioneiro na disponibilização de manuais de construção, operação e 

instalação. Condensando assim o conhecimento acerca do BSF. O manual da versão 

10.0 (CAWST, 2012) traz o modelo do BSF com corpo de concreto, o mesmo modelo 

apresentado na figura 2. Este modelo, assim como os anteriores, utiliza-se dos materiais 

e mão-de-obra próprios do local de implantação, ou seja desde a forma utilizada para a 

concretagem do tubo até o material de preenchimento são obtidos nas regiões em que os 

filtros são instalados, o que é avaliado como um empoderamento local (Baguma et al., 

2013; WSP, 2010; Stauber et al., 2012). 
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Figura 2 – Abastecimento de àgua no BSF de concreto da CAWST. 
Fonte: WSP, 2010. 

 

A figura 3 mostra a estrutura interna de filtro CAWST, com um difusor de 

placa metálica perfurada e corpo em concreto. 

 

 

 

Figura 3 – Detalhes do filtro CAWST. 
Fonte: Adaptado de CAWST , 2012. 
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3.2.3.2 Modelo HydrAid 

 

Os modelos apresentados pelo Hydraid® (HYDRAID, 2013) são modelos pré-

fabricados em centros de produção e transportados ao local de implantação. As camadas 

granulares são transportadas em pacotes e no local de implantação é feito o 

preenchimento.  

Na figura 4 são apresentados quatro filtros, produzidos pela HydrAid, em 

operação. Na figura 5 está expresso um corte transversal e indicação do caminho do 

fluxo interno. 

 

   

Figura 4 – Filtros do modelo HYDRAID em operação. 
Fonte: HYDRAID, 2013 
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Figura 5 – Detalhes do filtro HydrAid. 
Fonte: Adaptado de HYDRAID, 2013. 

 

 

3.2.3.3 Modelo PEU/UEM 

 

Na Figura 6 é apresentado o filtro desenvolvido por Berbert (2013), 

denominado aqui, PEU/UEM. Esse modelo foi criado para a utilização em comunidades 

ribeirinhas amazônicas (BERBERT, 2013). Ele é constituído de tubulações de PVC para 

construção do corpo do filtro. Estas peças, por terem pequenas dimensões, são 

encontradas com facilidade em lojas ou depósito de materiais de construção. Além 

disso, é possível utilizar as sobras de tubulações das instalações hidráulicas das obras de 

construção civil. Este modelo diferentemente dos outros apresentados, pode ser 

construído in loco, ou feito em grande escala para a distribuição posterior, isto devido 

ao seu corpo ser leve. 

O corpo do BSF é constituído por um corpo de tubulação de PVC com 

diâmetro de 20 cm e altura de 1 m, os detalhes construtivos são apresentados no 

trabalho de Berbert (2013). O abastecimento é feito pelo topo em um reservatório e o 

fluxo é descendente. A tomada de água filtrada é realizada por uma tubulação com 

diâmetro (Ø = 1”). O filtro contêm três camadas porosas: areia, pedrisco e brita, nas 

espessuras de 60, 5 e 5 cm respectivamente. A primeira camada é o meio filtrante, as 

demais camadas são de separação e de drenagem para a tomada de água. 
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Figura 6 – Filtro desenvolvido como PVC local e tomada de água em anel (PEU/UEM). 
Fonte: Berbert, 2013. 

 

3.2.4 Tipo de água para abastecimento do filtro 
 

A utilização do BSF é condicionada à existência de água no local, pois o não 

abastecimento do filtro com frequência regular faz com que a eficiência na remoção dos 

poluentes seja minimizada, uma vez que a biocamada não se desenvolverá. 

É frequente que, em uma mesma região, a água de um rio ou de um poço 

apresente características distintas, com mais contaminação ou nutrientes que a outra. 

Por isso, ao utilizar para o abastecimento água provinda de uma fonte e, no decorrer do 

processo, alterar o local de captação da água, pode haver um prejuízo na eficiência de 

remoção dos patógenos, uma vez que a biocamada foi desenvolvida com determinado 

padrão de água (CAWST, 2012).  

A água utilizada no abastecimento do filtro deve ser menos turva possível, por 

possuir menor quantidade de sólidos suspensos. Aconselha-se a utilização de agente 

decantador caso a água tenha turbidez acima de 50 [UNT] (CAWST, 2012), pois será 

necessário fazer a limpeza com maior frequência, devido à vazão da água diminuir pela 

retenção dos sólidos no topo da areia. Não se deve colocar no filtro águas que foram 
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desinfetadas com produtos ativos, uma vez que estes podem danificar a colônia 

biológica do filtro.  

 

3.2.5 Tempo de residência 
 

Ao necessitar de água, o usuário faz o abastecimento do filtro (Kenenedy et al., 

2012). O tempo entre um abastecimento e o seguinte é chamado de tempo de residência 

(Jenkins et al., 2011). O lote de água abastecida fica dentro do filtro até o próximo 

abastecimento, porém, esta retenção depende da proporção entre o volume de poros da 

areia e o volume de abastecimento. A proporção até 1:1 é considerada eficiente para o 

BSF (Jenkins et al., 2011). 

O CAWST (2012) aponta que o tempo de residência deve variar entre uma e 48 

horas, possibilitando assim ação da biocamada na remoção dos poluentes presentes na 

água. Todavia, esse tempo não pode ser superior a 48 horas, pois poderá faltar alimento 

ou secar a biocamada, gerando perda de qualidades nos próximos abastecimentos.   

Observa-se que o tempo de residência tem grande influência na eficiência do 

tratamento. Ao realizar duas vezes o abastecimento em um mesmo dia, Ahammed e 

Davra (2011) obtiveram uma significativa perda de eficiência da filtragem. 

Considerando que a disponibilidade de água potável na residência será maior quanto 

menor for o tempo de residência, é necessário se encontrar um ponto de equilíbrio.  

Usualmente é adotado o tempo de residência de 24 horas. 

Elliot, et al. (2008) concluem em seu trabalho que a remoção microbiana é 

superior com maiores tempos de retenção.  Desta forma propõe algumas alterações no 

design para que isso seja atingido: volume de abastecimento menor que o volume de 

poros ou incentivo dos usuários utilizarem um espaçamento maior entre abastecimentos. 

 

3.2.6 Camada filtrante 
 

A utilização de areia mais fina como camada filtrante (D10 de 0,17 mm) teve 

um desempenho significativaente melhor em termos de bactérias e remoção de vírus do 

que filtros que utilizaram areia mais grossa (D10 de 0,52 mm) (Jenkins et al. 2009; 

2011). 
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Camadas de areia com grão fino (D10 0.16mm) foram eficientes na remoção 

de oocistos de Cryptosporidium sob uma variedade de condições examinadas, sendo 

que raramente foi detectada no efluente a presença destes, e quando presente, em baixas 

concentrações Enquanto a utilização de maior granulometria (0,90mm D10) produziu o 

maior número de oocistos (Logan et al. 2001).. 

Em relação à profundidade da camada filtrante se analisa a área de superfície 

dos grãos que terão contato com o efluente, sendo que, grãos de diâmetro efetivo 0,15 

mm em uma camada com profundidade de 0,6 m apresenta a mesma área de superfície 

que grãos de 0,35 mm em uma camada de 1,4 m (Huisman e Wood, 1974). 

A vazão do filtro relaciona-se diretamente com o tamanho dos grãos e os 

espaços vazios entre eles. O CAWST (2012) indica que a granulometria ideal da areia 

para o BSF é aquela que no abastecimento gera um fluxo de aproximadamente 400 

L/h/m², aceitando-se um desvio de 50 L/h/m², não podendo ser muito superior por conta 

do risco de carreaemento dos patógenos. Também se indica que não seja inferior, 

devido a insatisfação dos usuários com a baixa vazão. 

A purificação bacteriológica ocorre nos 400 mm superiores de um leito de areia 

(Muhammad et al., 1996). O BSF usualmente é projetado com uma camada de areia de 

600 mm (CAWST, 2012; HYDRAID, 2013). A diminuição da camada de areia de 0,6-

1,2m do SSF para 0,4-0,60m no BSF visou fazer um filtro prático para uso residencial. 

 

3.2.7 Biocamada 
 

O processo de maturação da biocamada do filtro tem duração de 2 a 3 semanas, 

que é o tempo necessário para sua formação (Kennedy et al., 2012).  Com repetição dos 

ciclos de filtração diariamente, a camada schmutzdecke eventualmente se desenvolve 

(Elliot et al., 2006). Schmutzdecke significa “camada suja” em alemão, o qual é uma 

película adesiva que tem cor castanha-avermelhada e consiste de matéria orgânica em 

decomposição, ferro, manganês e sílica na parte superior do filtro. Portanto, funciona 

como um filtro fino que contribui para a remoção de partículas finas coloidais na água 

bruta (BIOSAND, 2012). 

A schmutzdecke, por meio de processos biológicos, faz a degradação de 

compostos orgânicos solúveis na água bruta, o que é útil para reduzir os gostos, odores e 

cores (BIOSAND, 2012). 
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No processo de maturação da biocamada, existe uma variação grande na 

eficiência do filtro, em que a perda de carga aumenta devido a diminuição de poros. Isso 

se deve a momentos em que existe uma colônia muito grande na biocamada e falta 

alimento. Dessa forma, por morte natural, uma parcela da biocamada se torna inativa, 

porém com esta queda começa-se a ter novamente abundância de alimentos e a colônia 

cresce novamente. Essas oscilações na eficiência continuam, todavia cada vez em 

menor escala até um equilíbrio (CAWST, 2012). 

Palmateer, et al. (1998), em seu trabalho determinaram que a 21ºC, foram 

necessários 16 dias para a película biológica desenvolver 85-90% em termos de 

superfície dos grãos. Eles observaram que a água bruta com mais matéria orgânica 

desenvolve mais rapidamente a schmutzdecke. Pesquisa feita por Elliott et al. (2008), 

mostrou que as reduções microbianas são melhores ao longo do tempo com a maturação 

da camada, mas após 30 dias foram mais significativos. Também apontaram que as 

reduções microbianas aumentam até um período médio de 53 dias durante a pesquisa. 

 

3.2.8 Difusor e carga hidráulica 
 

O BSF foi desenvolvido com base na teoria de que, se fosse garantida que a 

schmutzdecke permanecesse sem ser perturbada, molhada e com oxigênio dissolvido, o 

resultado seria um desempenho semelhante ao da SSF operado intermitentemente 

(Buzanis, 1995).  

O difusor previne que o abastecimento de água gere distúrbios e perturbações 

na schumutzdecke (Elliot et al., 2006). Trata-se de uma seção toda perfurada, que fica 

sob o reservatório de água a ser tratada, a cerca de cinco centímetros do topo da camada 

permanente de água (CAWST, 2012) e faz com que a água seja distribuída 

uniformemente sobre toda a seção transversal do filtro. 

Logo após o abastecimento, o filtro operará com carga hidráulica máxima de 

operação. A carga hidráulica diminui, devido à filtração da água do reservatório, o fluxo 

diminui até zerar (Elliot et al., 2006; Jenkins et al., 2011). Quanto maior a carga 

hidráulica, maior será o fluxo de água no filtro, podendo assim, por pressão, ocorrer o 

carreamento de poluentes no efluente, que com uma carga hidráulica menor não haveria 

o carregamento. 
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A camada permanente de água de cinco centímetros do BSF em comparação 

com 100 ou 150 cm do SSF convencional visa garantir condições aeróbicas a serem 

mantidas na schmutzdecke (Young-Rojanschi e Madramootoo, 2014). Desta forma, esta 

camada permanente não pode ter mais de seis centímetros, para que haja a incorporação 

do oxigênio nos primeiros centímetros de filtração e não deve ter menos de quatro 

centímetros, pois nos dias quentes a água pode evaporar e secar a biocamada. 

Porém, em seu trabalho, Young-Rojanschi e Madramootoo (2014), apontam 

que mesmo com a camada permanente de água reduzida, as camadas superiores podem 

tornar-se anóxicas durante o período de residência. 

Elliot et al. (2008), sugere que seja feito estudo para construção de um 

dispositivo que acoplado ao difusor controle a carga hidráulica para diminuir a vazão do 

filtro, operando dessa forma de maneira contínua.  

 

3.2.9 Camada de separação, camada drenante e coletor 
 

A camada de separação ou de transição tem a função de separar a areia da 

camada filtrante. Se não houver a camada de separação os poros da camada de 

drenagem seriam ocupados pela areia, uma vez que a areia tem granulometria muito 

menor que a camada de drenagem. Sua altura ideal é cerca de cinco centímetros. 

A camada drenante tem função de possibilitar que a água entre no coletor sem 

oferecer resistência ao fluxo, ou seja, das três camadas ela é a que tem a maior 

permeabilidade. É formada por uma camada de maior granulometria, com cinco 

centímetros de espessura ou até cobrir todo coletor de água. 

O coletor de águas deve ficar dentro da camada de drenagem, com a função de 

captar a água filtrada e destiná-la a tubulação de saída. O material aplicado pode ser 

diverso e de forma variada. Perron e Collins (2012) em seu estudo utilizaram dois 

modelos de coletores: central e em formato “T” (figura 7), para verificar a remoção de 

E. Coli. Concluíram que o uso de coletor tipo “T”, que tem uma seção maior de coleta, 

gerou resultados superiores de remoção de E. Coli, este valor teve maior significância 

após a realização da limpeza dos filtros.  
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Figura 7 – Tomada de água formato “T” 
Fonte: Perron e Collins, 2012. 

 

 

3.2.10 Limpeza 
 

Com o passar do tempo o fluxo do filtro se torna lento devido às partículas 

filtradas ficarem na biocamada, desta forma, faz-se necessário realizar a limpeza para 

uma maior vazão. Apesar de mais evidente na schmutzdecke, todas as camadas 

apresentam diminuição da permeabilidade com o tempo (Young-Rojanschi e 

Madramootoo, 2014).  

Ao contrário do SSF em que a limpeza é realizada por raspagem do topo da 

areia, no BSF não se pode produzir as perturbações na estrutura do topo da areia 

(Kenedy et al., 2012). Assim, a limpeza é feita criando-se vórtice na camada de água, 

com o intuito de que os sólidos fiquem em suspensão nela. Este método consiste em: 

1. Tampar a saída do vertedor; 

2. Colocar água; 

3. Retirar o difusor; 

4. Mexer a água em círculos com a mão vagarosamente formando pequenos 

vórtices até a água obter coloração. Faz-se isso sem tocar na camada de areia e 

perturbando-a o mínimo possível; 

5. Retira-se esta água com auxílio de um copo e jogue-a fora; 
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6. Coloca-se novamente o difusor, repetindo os passos de 3 até a água ficar limpa 

depois do redemoinho. 

Após a limpeza, a schmutzdecke é afetada pelas perturbações e necessita de alguns 

dias para sua regeneração. Nesse período, a filtração diminui sua efetividade (Amy et 

al., 2006) 

 

3.2.11 Eficiência 
 

A schmutzdecke auxilia na remoção de agentes patogênicos e de sólidos em 

suspensão por meio de aprisionamento mecânico, gerado devido à diminuição do 

tamanho dos poros entre os grãos de areia (Kenedy et al., 2012). 

A eficiência deste tratamento em operação intermitente é abordada em diversos 

trabalhos, apresentando remoção de poluentes de natureza físico-química e biológica. A 

remoção de bactérias atinge até 98,5% (Baumgartner, 2006), de vírus 99% (Stauber et 

al., 2006), a de protozoários é maior que 99,9% (Palmateer et al., 1997) e ferro 95% 

(Buzunis, 1995). 

O BSF é mais eficiente na remoção de bactérias e vírus que o SSF (Eliot et al. 

2008). Após a maturação da biocamada, as taxas de redução de bactéria, vírus e 

protozoários aumentam, enquanto a taxa do fluxo diminui (Kenedy, et al., 2012). 

O filtro utiliza-se de quatro processos para a remoção da carga poluente: 

Predação, Aprisionamento, Adsorção e Morte Natural (CAWST, 2012). 

• Predação: devido à falta de nutrientes na biocamada, em conjunto com o alto 

nível desenvolvido, alguns microrganismos acabam por se alimentarem uns dos 

outros no interior do filtro, em especial na schmutzdecke. 

• Aprisionamento mecânico: o escoamento da água por meio da areia é feito pelos 

poros interligados, nesse processo ocorre à retenção de partículas e patógenos 

que não conseguem passar por estes canais; 

• Adsorção: alguns patógenos se prendem a biomassa formada na superfície da 

areia; 

• Morte natural: alguns microrganismos morrem por não haver nutrientes ou 

oxigênio no interior das camadas. 
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 Aplicação de DFC na simulação de filtros de areia lentos 3.3

O primeiro trabalho envolvendo DFC para modelagem de filtros de areia lentos 

(SSF) foi realizado por Woodward e Ta em 1988, tal trabalho buscava prever o fluxo 

temporal e a perda de carga, mas não contemplou variáveis importantes no processo, 

como distribuição espacial da perda de carga no leito filtrante (Campos, et al., 2006). 

Com o passar do tempo novos modelos foram sendo desenvolvidos novos 

modelos que buscam integrar diversos parâmetros que influenciam no funcionamento 

SSF, como: Atividade antimicrobiana (Rooklidge, et al. 2005); remoção de E. coli 

(Langenbach, et al. 2010) remoção de vírus, bactérias e protozoários (Hijnen, et al. 

2004, Langenbach, et al. 2010), características físico-químicas e biomassa (Campos, et 

al., 2002). 

Campos, et al. (2006) destacam que poucos estudos relacionavam a biomassa da 

Schmutzdecke com a efetividade do tratamento. Os trabalhos com foco na modelagem 

do Schmutzdecke, sempre a indicam como um parâmetro bem sensitivo na eficiência do 

SSF (Ohja e Graham, 2002; Campos, et al., 2006; Schijven et al. 2013). 

 

 Distribuição dos Tempos de Residência 3.4

 

O estudo da curva de Distribuição dos Tempos de Residência (DTR) é feito 

para conhecer o escoamento de um fluido pelo interior de um equipamento, como um 

reator, filtro ou tanque de aeração. Este estudo é feito quando o tempo de permanência 

do fluido no interior do equipamento tem influência nas características do efluente. Em 

um reator ideal todos os átomos que são inseridos no reator levam exatamente o mesmo 

tempo entre a seção de entrada e saída (FOGLER, 2008) e o tempo gasto neste percurso 

é chamado de tempo de residência.  

A mecânica dos fluidos pode utilizar de dois métodos de análise. O primeiro é 

o método de descrição Lagrangeana, que é feito o acompanhamento da partícula no 

decorrer do tempo. O outro é o método de descrição Euleriana, que é feita a análise das 

propriedades de campo e são realizadas em um volume de controle previamente 

definido. Esse trabalho utiliza para a análise do tempo de residência o modelo 

Euleriano. 



35 

A curva de DTR de um fluido em escoamento pode ser obtida por técnica 

experimental de estímulo-resposta, sendo injetado o traçador na entrada do dispositivo e 

por meio de amostragem na saída é conhecido às suas concentrações (SASSAKI, 2005).  

O traçador é composto de átomos ou moléculas inertes (FOGLER, 2008). Os 

dois modelos mais conhecidos de injeção do traçador são pulso e degrau, o primeiro é 

feito com a injeção súbita do traçador no menor tempo possível (figura 8-A). O segundo 

é feito com a inserção de uma concentração constante e conhecida de traçador no fluxo 

de entrada (figura 8-B). 

 

 Figura 8 – Estímulo com injeção de traçador na seção de entrada: (A) Injeção tipo pulso; 
(B) Injeção tipo degrau. 
Fonte: SASSAKI, 2005. 

 

Para escoamento não ideal existe o espraiamento da concentração inserida 

quando verificado o traçador na seção de saída. Na figura 9-A é apresentada a curva 

resposta de concentração do traçador injetado por pulso, que existe o aumento da 

concentração por tempo da concentração de traçador na saída até um ápice e depois o 

decréscimo. Enquanto na figura 9-B a injeção de traçador é do tipo degrau, que a 

concentração de traçador na saída é crescente até o ápice e então permanece constante. 

 

 

Figura 9 – Curva resposta de concentração do traçador na seção de saída para escoamento não 
ideal: (A) Injeção tipo pulso; (B) Injeção tipo degrau. 

Fonte: FOGLER, 2008. 
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Segundo Kruger (2010) as porções do fluido no interior do equipamento 

podem ser classificadas nos seguintes volumes característicos: 

• Volume Pistonado (VP): fração do fluido que o tempo de residência é 

constante, ou seja, não há mistura no sentido longitudinal; 

• Volume de Mistura (VM): fração com grande mistura do escoamento, 

contrário do Volume Pistonado; 

• Volume Morto (VD): caracterizado como a porção do fluido que 

permanece no interior do distribuidor por um período de tempo superior 

a duas vezes o tempo médio de residência; 

• Volume de Curto-Circuito (VSC): fração de volume com comportamento 

semelhante ao volume pistonado, porém com um tempo de 

permanência quase instantâneo. O tempo de residência dessa fração é 

muito menor que o tempo de residência médio. 

 

3.4.1 Formulação Matemática  
 

Primeiramente, define-se a quantidade de massa injetada na entrada do 

equipamento, subitamente ou continuamente, como N0.  O tempo gasto entre o início da 

injeção de traçador e o momento que a primeira partícula de traçador atravessa a seção 

de saída é o tempo de residência desta partícula, neste ponto se inicia a curva de DTR 

(FOGLER,2008) 

A concentração de traçador na saída do equipamento é mensurada em função 

do tempo. A curva de concentração-tempo do efluente, ou curva C, é obtida pela 

verificação da concentração de traçador no efluente no tempo. Para cada espaço de 

tempo ∆  tem-se uma parcela de massa do traçador injetado (∆ ), que é calculado pela 

equação (1). 

∆ = 	 	∆ 	                                                    (1) 

(Fonte: FOGLER,2008) 

Em que:  

• ∆  é a massa do traçador saindo do equipamento no espaço de tempo ∆  em [g]; 

• 	  é a concentração do traçador no tempo  em [g l
-1

];   

•  é a vazão do fluido em [l s
-1

];  
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Dividindo a equação (1) pela quantidade de massa injetada tem-se a função de 

distribuição tempo de residência, E(t), uma função normalizada da concentração. 

∆ = ∆ = 	 	 		∆                                              (2) 

(Fonte: FOGLER,2008) 

 

 Como  representa a fração do material com tempo de residência entre  

e	 + ∆ . A equação 2 mostra que a integral da função de distribuição do tempo de 

residência pelo tempo, com o tempo variando de zero até infinito deve ser um, ou seja, o 

somatório de todas as frações de massa é igual a um. 

 

= 1                                                       (3) 

(Fonte: FOGLER,2008) 

 

Quando a equação (3) é menor do que um, existe estagnação do fluido dentro 

do equipamento.  

 

 

3.4.2 Tempo Médio de Residência, Tempo Mínimo de Residência e 
Tempo de Pico 

Para a análise do tempo de residência, faz-se necessário a determinação de um 

tempo médio de residência. O tempo médio de residência (tm) apresenta a média da 

distribuição dos tempos de residência, é encontrado pela resolução da seguinte equação: 

 

= = 1																																																							 4  

(Fonte: FOGLER,2008) 

 

Substituindo-se o valor da equação 3 na equação 4 tem-se: 

= 																																																									 5  

(Fonte: FOGLER,2008) 
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O tempo mínimo de residência apresenta o tempo necessário entre a injeção do 

traçador no equipamento e o aparecimento de concentração deste na seção de 

observação, na saída do equipamento. Kruger (2010) caracteriza o tempo mínimo de 

residência como sendo o tempo necessário para que 2% da massa do traçador atravesse 

a seção de saída.  

O tempo de pico é respectivo ao tempo em que na seção de saída a amostra 

apresenta maior concentração. 

 

3.4.3 Variância 
Fogler (2008) ao apresentar o tempo médio, também indica o cálculo da 

variância ( 	σ² ). Utilizando-se a variância é possível observar quantitativamente a 

dispersão dos resultados da média apresentada. Para o cálculo utiliza-se da seguinte 

fórmula: 

² = − 	 																																																		 6  

(Fonte: FOGLER,2008) 

 

 

3.4.4 Tempo Adimensional 
Para a normalização do tempo, utiliza-se o tempo médio como base. O tempo 

adimensional ( ) é resultado da divisão do tempo pelo tempo médio, conforme expresso 

na equação 7: 

= 																																																																							 7  

(Fonte: FOGLER,2008) 

 

Utilizando-se do tempo adimensional é possível fazer a análise de 

equipamentos iguais com condições de operação distintas (FOGLER, 2008). 

 

 

3.4.5 Volumes Característicos 
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Primeiramente, para determinar os volumes característicos é necessário 

determinar a fração do volume ativo, este é composto pela relação entre o fluxo ativo 

(Qa) e o fluxo total (Q). Considerando para tal, somente o fluxo distribuído de = 2. 

Este valor também é definido pela área sob a curva E( ) até o tempo de	2 . 

= 																																																														 8  

(Fonte: KRUGER, 2010) 

O volume morto é calculado pela seguinte fórmula: 

= 1 − ̅																																																															 9  

(Fonte: KRUGER, 2010) 

Onde ̅ é o tempo médio de residência considerando somente os tempos de 

residência até  = 2. 

O cálculo do volume pistonado é dado entre a média do tempo de pico e do 

tempo mínimo de detenção. 

= +
2 																																																										 10  

(Fonte: KRUGER, 2010) 

 

Por fim, a fração de volume de mistura é: 

= 1 − − 																																																									 11  

(Fonte: KRUGER, 2010) 
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4 DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL 

A Dinâmica dos Fluidos Computacional (DFC) consiste na simulação 

numérica de processos físicos e físico-químicos envolvendo fluidos em escoamento 

(FRANKFURT, 2008). Desta forma, se prediz o comportamento de parâmetros como 

velocidades, pressões, temperaturas ou outros.  

Segundo Lemos (2011), qualquer parte do fluido, é capaz de representar o 

comportamento do fluido como um todo. Permitindo assim considerar que cada 

propriedade do fluido apresenta um valor definido para cada ponto do espaço, ou seja, 

que propriedades tais como velocidade, temperatura e concentração, possam ser 

consideradas como funções contínuas da posição e do tempo. A modelagem matemática 

de escoamento de fluidos tem como base os princípios da conservação de massa, 

momento linear e energia (GONÇALVES, 2007). Tais equações podem ser formuladas 

em termos de volumes de controle infinitesimais ou volumes de controle finitos. 

 

 Método dos volumes finitos 4.1

A mecânica dos fluidos pode utilizar de dois métodos de análise. O primeiro é 

o método de descrição Lagrangeana, que é feito o acompanhamento da partícula no 

decorrer do tempo. O outro é o método de descrição Euleriana, no qual é feita a análise 

das propriedades de campo são realizadas em pontos específicos do espaço. 

O Método dos Volumes Finitos (MVF) (MALISKA, 2004) consiste na 

discretização do domínio em um número finito de volumes de controle (VC). No 

centroide de cada VC localiza-se um nó computacional, em que são calculados os 

valores das variáveis analisadas (GONÇALVES, 2007). Na figura 10 estão 

representados os volume de controle com nós em uma malha 2D. 

 

Figura 10 – Exemplo de volumes de controle com nós de uma malha 2D 
Fonte: LEMOS, 2011. 
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Segundo Gonçalves (2007), o método utiliza como ponto de partida a forma 

integral das equações de conservação, ou seja, é inerentemente conservativo, contando 

que as integrais de superfície (que representam fluxos convectivos e difusivos) sejam os 

mesmos em faces partilhadas por VC. 

Na figura 11 está representado o esquema para a criação do set up utilizado 

neste trabalho. O método inicia-se criando a geometria a ser estudada ou analisada, a 

geometria consiste no contorno do volume e a definição das seções de entrada, saída e 

parede. O próximo passo é realizado em conjunto da geração da Malha e as Análises do 

comportamento do fluido, fazendo a adaptação da malha quando a análise indicar. Por 

fim é realizado o set up, indicando condições iniciais, tempo de simulação, 

características do fluido e outras questões pertinentes ao caso em questão.  

 

Figura 11 – Fluxograma da geração do Set Up.  
 

4.1.1 Geração de Malha 
A aplicação do método de volumes finitos é iniciada com a geração da malha 

do problema, a partir da geometria (domínio) a ser considerado. Nesta etapa o domínio é 

transformado de domínio contínuo para domínio discreto (LEMOS, 2011). 

A precisão da solução gerada é governada pelo número de células que 

constroem a malha. Em geral, quando mais refinada a malha, melhor a precisão da 

solução obtida. Entretanto, é necessário ponderar entre precisão e o custo computacional 

referente ao refino da malha (SHAW, 1992). 

4.1.2 Condições de Contorno 
Segundo Kruger (2010), para que seja possível a resolução do problema 

numérico é necessário que se faça a definição das condições de contorno. As condições 

de contorno utilizadas neste trabalho foram:  
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• Entrada: apresenta as características do fluido entrando no sistema, 

como quantidade e sentido do escoamento. 

• Paredes: região limítrofe do escoamento em que pode ser definido o 

escorregamento do fluido na parede ou não. 

• Saída: apresenta características da seção de saída, como pressão 

externa. 

4.1.3 Propriedades do Fluido 
Os modelos adotados neste trabalho são todos monofásicos e isotérmicos, ou 

seja, o fluido utilizado (água) não tem variação de suas propriedades físicas, na tabela 2 

estão apresentadas as características físicas empregadas. 

Tabela 2- Propriedades da água 
Propriedade Água Valores 

Densidade [kg m
-3

] 997 

Viscosidade Dinâmica [kg m
-1

 s
-1

] 8,899e-4 

 

 Equações de Transporte 4.2

São Equações Diferenciais parciais que descrevem o escoamento e que serão 

discretizadas e resolvidas numericamente pelo método dos Volumes Finitos.  

Para a resolução do problema são empregadas algumas equações para o cálculo 

nos Volumes de Controle, estas equações são apresentadas no Theory Guide do Manual 

CFX 14.5 (ANSYS, 2013). 

 

4.2.1 Equação da Conservação da massa 
 

A equação da continuidade descreve a taxa de variação temporal da massa 

específica do fluido em uma posição fixa no espaço, sendo expressa pela equação: 

∙ = 0																																																								 12  

Este princípio aponta que para um escoamento incompressível em um 

determinado Volume de Controle (VC) a massa que entra no sistema deve ser a mesma 

massa que sai, somada com a massa acumulada no sistema. 

 

4.2.2 Equação de Conservação do Momento 
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A equação de conservação da quantidade de movimento relaciona as mudanças 

na quantidade de movimento de uma partícula fluida pela ação de forças, sendo 

representada, sem considerar as forças de campo, pela equação: 

+ ∙ = − + ∙ 																																						 13  

Em que : 

U 																																														 14  

 

 

 Escalar Passivo 4.3

O escalar passivo não tem influência na resolução das equações de transporte. 

Para a solução do uso de concentração de traçador no modelo é resolvida pelo cálculo 

do escalar passivo determinado.  

∙ ∙ 																																															 15  
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 Determinação do modelo de tomada de água 5.1

Para estudo preliminar dos modelos de tomada de água foi adotado o modelo 

PEU/UEM. Na figura 12(a) é apresentado o filtro com todos seus elementos e na figura 

12(b) o modelo adaptado para discretização.  

      

Figura 12 – (a) Modelo de filtro em PVC utilizado no estudo (b) Modelo de filtro adaptado para 
discretização. 

 

O estudo foi feito para duas situações de preenchimento. A primeira com o 

filtro sem as camadas de preenchimento, foi adotada domínio único. E a segunda com as 

três camadas porosas de areia pedrisco e brita.  

Para a determinação do modo de tomada de água definiu-se quatro modelos: 

tomada central e ascendente (figura 13-A), tomada lateral (figura 13-B), tomada inferior 

(figura 13-C) e tomada com anel coletor (figura 13-D). Escolheu-se fazer a 

discretização do anel em seção quadrada, apesar de originalmente ser oval (Berbert, 

2013), isso devido a facilidade na modelagem. 

  

  

Figura 13 - Modelos de tomada de água. A) tomada central; B) tomada lateral; C) tomada inferior; 
D) tomada com anel coletor 

 

(a) (b) 
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5.1.1 Hipótese do Modelo 
Neste estudo foram adotadas as seguintes hipóteses: modelo monofásico 

contínuo e de fluido newtoniano; escoamento permanente e isotérmico. Mesmo tendo 

uma vazão pequena, utilizou-se neste estudo o modelo de turbulência k-ε para análise 

do comportamento das linhas de corrente. 

5.1.1.1 Condições de Contorno 

As condições de contorno utilizadas para os dois meios simulados, 

desconsiderando e considerando as camadas porosas, estão presentes na Tabela 3. 

Tabela 3- Condições de contorno utilizadas no modelo 

PARÂMETROS 
DESPREZANDO  
MEIO POSORO 

CONSIDERANDO  
MEIO POROSO 

Pressão de Referência 1 [atm] 1 [atm] 

Pressão Estática relativa 0 [Pa] 0 [Pa] 

Velocidade de Entrada 

do Fluxo 

4,0e-6 [m s
-1

] 4,0e-6 [m s
-1

] 

Condição de Saída Somente Fluido Somente Fluido 

Condição de Parede Não deslizamento Não deslizamento 

 

A velocidade adotada foi de 4e-6 [m s
-1

] por ser aproximadamente o valor de 

10[l] de abastecimento diário recomendado por Berbert (2013).  

 

5.1.2 Simulação das opções de tomada de água desprezando o meio 
poroso 

Para os quatro casos o domínio foi discretizado com uma malha de cerca de 

110.000 elementos hexaédricos e não uniformes. A tubulação de tomada de água, 

devido ao diâmetro inferior em relação ao corpo do filtro, teve a malha refinada 

conforme ilustrado na figura 14a. Foi adotado como condição inicial que o filtro estava 

todo preenchido com água 

5.1.3 Simulação das opções de tomada de água considerando o meio 
poroso 

Com base na analise feita no caso anterior, definiu-se um novo setup com as 

camadas porosas. Os valores de porosidade e permeabilidade adotadas foram de 40% e 

0,0001 [mm²], 60% e 0,01 [mm²] e 70% e 0,1 [mm²], para areia, pedrisco e brita 

respectivamente (BEAR, 1972). 
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Definiram-se seis domínios; água (WA), areia (SA), pedrisco (CS), brita (GR), 

tubulação de saída interna (IP) e tubulação de saída externa ao filtro (OP), os dois 

últimos tiveram refinamento na malha devido a menor dimensão, conforme ilustrado na 

figura 14b. 

        

Figura 14 –  (a) Malha e discretização do domínio de cálculo do modelo de tomada de água central 
desconsiderando as camadas porosas (b) considerando as camadas porosas. 
 

O somatório dos elementos hexaédricos e não uniformes de todos os domínios 

é de 500.000. O mesmo foi feito para o modelo de saída lateral e inferior. 

 

5.1.4 Solução Numérica 
 

O método dos Volumes Finitos Baseado em Elementos (MALISKA, 2004) foi 

empregado para solução das equações de conservação a partir do software ANSYS CFX 

14.5. A solução foi realizada em série com um único processador. O critério de parada 

da simulação foi valor quadrático médio residual menor que 10
-4

 (ANSYS, 2013). 

 

 Caracterização dos Agregados 5.2

 

A preparação da areia, conforme a CAWST (2012) foi realizada por lavagem, 

para a retirada de partículas com granulometria muito fina e possível matéria orgânica. 

O método aplicado está descrito no Apêndice A. 

(a) (b) 
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Para a caracterização do meio filtrante, utilizou-se a metodologia descrita nas 

normas como segue: 

 

5.2.1 Determinação do Peso Específico – Método Picnômetro (NBR 
6508/84) 

 

Realizaram-se dois ensaios utilizando picnômetros de 500 [ml]. Colocou-se em 

cada 60 [g] da amostra e completou-se o volume com água destilada, acoplando-se 

bomba a vácuo durante 15 [min] para retirada de possíveis bolhas (figura. 15). 

 

Figura 15 – Bomba a vácuo acoplada aos picnômetros 
 

Para determinar o teor de umidade da areia fez-se a secagem de três amostras 

em estufa, pesando, antes e depois da secagem, a massa da amostra com a cápsula. A 

umidade de cada amostra foi realizada pela diferença da massa antes e depois da 

secagem e dividido pela massa total. A umidade média da amostra foi determinada pela 

média simples da umidade das três amostras. 

 Tabularam-se os dados de temperatura da água no picnômetro e da massa 

deste preenchido somente com água. A massa específica dos grãos foi encontrada pela 

seguinte fórmula: 

ã = − + . á 																																									 16  

(Fonte: NBR 6508/84) 

em que: 
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• ã : massa específica dos grãos em [g cm
-3

] 

• : massa da amostra seca em [g] 

• : massa do picnômetro preenchido com água em [g] 

• : massa do picnômetro preenchido com água e amostra em [g] 

• á : massa específica da água em [g cm
-3

] 

5.2.1.1 Ensaio 

Estão expressos na tabela 4 os valores da determinação da umidade da amostra 

que foi usada na determinação da massa específica dos grãos. Foram ensaiadas três 

amostras e encontrou-se o valor da umidade média da amostra de 0,15%.  

Tabela 4- Determinação do teor de umidade para determinação da massa específica dos grãos. 

CÁPSULA N°     4 9 50 

AMOSTRA ÚMIDA + CÁPSULA (g) 94,23 89,21 97,07 

AMOSTRA SECA + CÁPSULA (g) 94,10 89,11 96,96 

MASSA DA CÁPSULA (g)   13,01 19,12 18,25 

UMIDADE (%)     0,16 0,14 0,14 

UMIDADE MÉDIA (%)   0,15 

 

Utilizando-se de dois picnômetros, conforme metodologia apresentada 

encontrou-se o valor da massa específica dos grãos: 2,75 [g/cm³]. Os dados do ensaio 

estão expressos na tabela 5. 

5.2.2 Granulometria (NBR 7217/87) 
Preparou-se 1.000g de amostra seca ao ar, peneirou-a com peneira de 2,0 [mm] 

(n°10) e anotou-se a massa retida. Do material passante separou-se 120 [g] para o 

peneiramento fino. O peneiramento fino foi feito utilizando as peneiras com abertura de 

1,2; 0,6; 0,42; 0,25; 0,15; 0,075 [mm] e tabulou as respectivas massas retiras, o qual foi 

corrigido para o valor de massa seca, e por fim traçou-se a curva granulométrica da 

amostra. 

Este ensaio foi feito no mesmo momento que a determinação do peso 

específico do grão, desta forma para determinar a massa total seca utiliza-se o mesmo 

valor de umidade média.  
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Tabela 5- Determinação da massa específica dos grãos. 

ENSAIO N°         1 2 

PICNÔMETRO N° / CAPACIDADE 

(ml) 
    22  /  500 24  /  500 

AMOSTRA ÚMIDA (g)     (M1) 60,00 60,00 

AMOSTRA SECA (g)       59,91 59,91 

PICNÔMETRO + SOLO + ÁGUA (g)   (M2) 654,97 648,65 

PICNÔMETRO + ÁGUA 

(g) 
    (M3) 616,82 610,50 

TEMPERATURA DE ENSAIO (°C)     22,3 22,3 

MASSA ESP. DA ÁGUA (g/cm
3
)     0,9977 0,9977 

MASSA ESP. DOS GRÃOS (g/cm
3
)     2,75 2,75 

MASSA ESP. DOS GRÃOS ( Médio ) (g/cm3)   2,75 

 

Para a determinação do Coeficiente de Uniformidade da amostra utiliza-se a 

seguinte equação: 

= %
% 																																																					 17  

(Fonte: NBR 6502/95) 

em que: 

• CU: Coeficiente de uniformidade; 

• D10%: Diâmetro correspondente à abertura da peneira que retem 90% 

em massa da amostra de areia, expresso em [mm]; 

• D60%: Diâmetro correspondente à abertura da peneira que retem 90% 

em massa da amostra de areia, expresso em [mm]. 

 

Segundo classificação da NBR 6502/95, se o Coeficiente de Uniformidade for 

menor que cinco, significa que a amostra é uniforme. Se tiver valores entre 5 e 15 

classifica-o como medianamente uniforme. E para valores maiores que 15 a amostra é 

definida como desuniforme. 

 

5.2.2.1 Ensaio de Granulometria 
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 No peneiramento do material grosso, foi usado 998,56 [g], massa do material 

seco, e ficaram retidas 15,08[g] na peneira de abertura de 2,00[mm], valor 

correspondente a 1,51% da amostra total. 

Então se fez o peneiramento fino com 119,82 [g], correspondente ao material 

seco. Na tabela 6 estão os valores referentes às massas retidas e porcentagem de 

passagem e retida para cada peneira. 

Tabela 6 – Ensaio de peneiramento fino. 

ABERTURA  
MASSA  
RETIDA 

MASSA 
RET. E 

ACUMUL. 

MASSA  
PASSANTE 

MASSA 
RET. E 

ACUMUL. 

( mm ) N° ( g ) ( g ) (%) (%) 

1,2 16 2,59 2,59 96,36 3,64 

0,6 30 10,29 12,88 87,90 12,10 

0,42 40 26,90 39,78 65,79 34,21 

0,25 60 63,30 103,08 13,76 86,24 

0,15 100 15,95 119,03 0,65 99,35 

0,075 200 0,78 119,81 0,01 99,99 

 

Na figura 16 apresenta-se a curva granulométrica da amostra, observa-se que 

ela é uma curva densa e uniforme. Também estão apresentados na mesma os valores de 

D10% e D60%, que são respectivamente 0,23 e 0,40 [mm]. O valor de D10% indicado na 

literatura como material filtrante é entre 0,15 e 0,30 [mm] (HILLMAN, 2007)  

Para o cálculo do coeficiente de uniformidade da amostra utilizou-se a equação 

16, que consiste na divisão do valor D60% por D10%. O Coeficiente de Uniformidade 

(CU) tem valor igual a 1,74. Os limites da literatura são CU entre 1,5 e 3,0 (CAWST, 

2007; HILMAN, 2007). Como esse valor é menor que 5 classifica-se a amostra como 

uniforme (NBR 6502/95). 
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Figura 16 - Curva granulométrica da areia. 

 

5.2.3 Determinação do Índice de Vazios Máximo (NBR 1204/90) 
Previamente fez-se a secagem da amostra a ser utilizada nesse ensaio em 

estufa. Com o auxílio de uma concha fez-se o preenchimento de um molde, de 1.000 

[cm³] e massa conhecida, com a amostra despejando-a sobre este, tomando o cuidado de 

não compactar a mesma. Após o preenchimento fez-se o arrasamento no topo do molde 

e com o auxílio de pincel retirou-se o excesso nas bordas e base do molde. Pesou-se a 

massa do molde + areia.  

O Índice de vazios máximo foi determinado pela seguinte equação: 

= 1 − ã . 																																																			 18  

(Fonte: NBR 1204/90) 

em que:   

• : índice de vazios máximo 

• ã : massa específica dos grãos em [g cm
-3

] 

• : massa da areia dentro do molde em [g] 

• : volume do molde em [cm³] 
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Os valores tabulados na execução do ensaio são apresentados na tabela 7, o 

valor da massa específica dos grãos já havia sido determinado e para a determinação do 

valor do índice de vazios máximo (emáx) utilizou-se a Equação 18. 

Tabela 7- Determinação do Índice de Vazio Máximo. 

MASSA MOLDE (g) 5017,00 

MOLDE + AMOSTRA (g) 6551,00 

MASSA AMOSTRA (g) 1534,00 

VOLUME MOLDE (cm³) 1000,00 

MASSA ESP. GRÃOS (g/cm³) 2,75 

Emáx 44,22% 

 

O índice de vazios máximo do material utilizado foi 44,22%.  Bear (1972) 

aponta como o índice de vazios médio da areia em torno de 40%. Este valor nos ajuda a 

compreender a estrutura dos poros da camada filtrante. Na operação do filtro o valor do 

índice de vazios diminui devido à compactação feita pelas linhas de fluxo da água em 

tratamento. 

 

 Filtro PEU-UEM 5.3

5.3.1 Construção do filtro 
Conforme os resultados das simulações de tomada de água, o modelo de 

tomada de água escolhido para a construção do filtro foi o anel central. Na tabela 8 

apresenta-se a lista dos materiais empregados na construção de um filtro PEU/UEM 

com anel coletor. 

5.3.1.1 Corpo do Filtro 

O filtro tem corpo de tubulação de PVC com 200 [mm] de diâmetro. Serrou-se 

a tubulação de PVC em seções de 1,30 [m] e utilizando-se lixa fina fez-se a apararão das 

rebarbas. Na figura 17 apresentam-se as seções de tubo cortadas.  

Com o auxilio de serra copo de diâmetro 3/4 fez-se o furo no corpo do filtro a 

uma distância de 7,5 [cm] da borda externa e realizou-se a fixação da flange de 1/2" 
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para a ligação da tubulação interna das externa do corpo do filtro. Externamente com 

silicone para que não houvesse vazamentos.  

 

Tabela 8- Quantitativo de materiais para construção de BSF em PVC 

 DESCRIÇÃO QUANT  UNID  

 PEÇAS EM PVC   
 Tubo DN 200 1,30  [m]  

 CAP DN 200 1,00  [und] 

 Tubo 1/2" 1,00  [m]  

 Curva curta 1/2" 3,00  [und]  

 Curva longa 1/2" 4,00  [und]  

 Flange 1/2" 1,00  [und]  

       

 AGREGADOS     

 
Areia (passante peneira 

1,2mm) 
19,00  [l]  

 Pedrisco 1,60  [l]  

 Brita 1,60  [l]  

 OUTROS     

 Espigão 1/8" 5 [und]  

 Mangueira 1/8” 3  [m] 

 Cola PVC -   

 Silicone -   

 Manta de jardinagem -  
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Figura 17 - Seções da tubulação de diâmetro de 200 mm 

5.3.1.2 Piezômetros 

Para a construção de piezômetros fez-se a fixação de cinco espigões com 

diâmetro de 1/8 polegada (apresentados na figura 18a), foram alinhados a uma distância 

da borda inferior do corpo do filtro de 10, 40, 60, 65 e 71 [cm], este último ficou acima 

da camada de areia. O revestimento interno do local do espigão foi tampado com manta 

de jardinagem  ilustrado na figura 18b.  

        

Figura 18 –  (a) Espigões utilizados para medição manométrica (b) Manta de jardinagem utilizada 

para impedir entupimento do espigão 

5.3.1.3 Anel coletor 

O anel coletor de tomada de água foi executado utilizando quatro curvas longas 

e um tê em PVC com diâmetro de ½ polegada com seções de tubulação de mesmo 

(a) (b) 
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diâmetro realizando a ligação entre as peças (figura 19). Após a colagem perfurou-se a 

base do anel e fixou-a na flange, conforme apresentado na figura 20. Por fim, colocou-

se o CAP de diâmetro de 200 mm no fundo do filtro. 

   

Figura 19 - Peças utilizadas para a construção do anel coletor. 
 

    

Figura 20 – Anel coletor perfurado. 
 

5.3.1.4 Tubulação externa 

Fixou a tubulação externa, que consiste de três curvas de 90° com seções de 

tubo ligando-as. Tomou-se o cuidado que a curva superior desta tivesse sua diretriz 
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inferior na altura fixada na mesma cota do nível permanente da água. Nas saídas dos 

espigões encaixaram-se as mangueiras e foram fixadas em um painel conforme ilustrado 

na figura 21.  

   

Figura 21 - BSFs montados. 
 

5.3.1.5 Instalação das camadas filtrantes 

Para a colocação dos agregados preencheu o filtro com água, para reduzir a 

formação de bolhas de ar no interior do filtro e assim reduzir os caminhos preferenciais. 

A primeira camada a ser colocada foi a de drenagem (brita), esta deve cobrir toda a 

tubulação que liga o fundo do filtro ao vertedor para não ter o entupimento da tubulação 

de saída. Em seguida, colocou-se a camada de separação (pedrisco) em uma espessura 

de cinco centímetros. Por fim, adicionou vagarosamente a areia para evitar a formação 

de bolhas no interior da camada. A areia foi colocada até cinco centímetros abaixo do 

nível da água no interior do filtro. 

5.3.1.6 Volume diário de abastecimento 

Definiu-se que o filtro funcionaria com um único abastecimento diário, como 

exposto anteriormente o valor do abastecimento deve ser igual ou inferior ao volume de 

poros do filtro por questão de qualidade da água filtrada (SOBSEY, 2008).  

Desta forma, fez-se primeiramente a determinação do volume de poros. O 

volume de poros considerado é o volume de água no filtro que ocupa as camadas 

granulares de areia, pedrisco e brita somada a camada fixa de água no topo do filtro. 
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Não foi considerado o volume da tubulação externa. Na tabela 9 apresenta os resultados 

do cálculo do volume de poros do filtro. 

Tabela 9- Cálculo do volume de poros 

  Altura Seção Porosidade Volume 

  (m) (m²)   (lts) 

Água 0,05 3,14 e-02 1,00 1,57 

Areia 0,60 3,14 e-02 0,40 7,54 

Pedrisco 0,05 3,14 e-02 0,60 0,94 

Brita 0,05 3,14 e-02 0,70 1,10 

TOTAL       11,15 

 

Considerando que o volume de poros calculado foi de 11,15 [l] adotou-se para 

o abastecimento dos filtros o valor de 10 [l]  por dia. 

5.3.1.7 Difusor 

O difusor é a única diferença entre o modo de operação do filtro contínuo e 

intermitente. Para o filtro intermitente o difusor utilizado é um balde de seis litros com o 

fundo com furos de diâmetro de 3[mm] com espaçamento de 1", conforme indicação do 

CAWST (2012). O balde se encaixa no topo do corpo do filtro. 

Para uso continuo fez-se uma adaptação utilizando equipo de soro no balde de 

seis litros (figura 22). O equipo foi preso no centro do balde utilizando-se de cola de 

PVC e silicone. A vazão para o abastecimento foi ajustada para o valor do 

abastecimento diário distribuído igualitariamente pelo dia, 417 [ml h
-1

]. O objetivo aqui 

foi tentar desenvolver um dispositivo que pudesse ser utilizado em regiões sem energia 

elétrica e sem a necessidade de adicionar um sistema de bombeamento ao sistema. 

Com o tempo, e devido à alta turbidez apresentada na água bruta, o equipo teve 

acumulo de partículas finas no seu interior e houve o entupimento. Como solução 

provisória até ser feita a substituição do equipo utilizou-se um balde com pequeno furo 

de agulha. Neste o volume de abastecimento era distribuído em torno de 18 [h] de 

operação diária. 
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Figura 22 – Equipo fixado no balde para utilização de abastecimento contínuo 
 

5.3.2 Eficiência na remoção de poluentes 
 

Considerando os diversos fenômenos físico-químicos e biológicos envolvidos 

na eficiência para remoção de poluentes definiu-se que seria realizado amostras em 

triplicata para os filtros intermitentes e em duplicata para os filtros contínuos. A água 

para o abastecimento dos filtros foi coletada antes do tratamento na Estação de 

Tratamento de Água da Sanepar em Maringá sendo aduzida do Rio Pirapó. A tabela 10 

apresenta os parâmetros adotados para o abastecimento dos cinco filtros construídos. 

 

Tabela 10- Operação dos filtros físicos 

FILTRO SIGLA  OPERAÇÃO  VOL. ABAST 
(l dia

-1] 

FILTRO A F-A  Contínua  10,00 

FILTRO B F-B  Contínua  10,00 

FILTRO C F-C  Intermitente  10,00 

FILTRO D F-D  Intermitente  10,00 

FILTRO E F-E  Intermitente  10,00 

 

As coletas das amostras foram feitas após o termino da filtragem do volume de 

abastecimento. As análises microbiológicas foram realizadas diariamente para cada 
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filtro e para água não filtrada coletada da camada de água fixa sobre os filtros operando 

intermitentemente. 

5.3.2.1 Parâmetros Biológicos: 

 

Para a determinação da quantidade de Coliformes totais e Escherichia coli 

utilizou-se do método do substrato cromogênico (Coelho et al. 1998). Em conjunto com 

o substrato cromogênico se utiliza da metodologia quantitativa do Número Mais 

Provável (NMP) (APHA, 1995). O método está descrito no Apêndice B. 

 

5.3.3 Parâmetros Físicos 
Os parâmetros físicos analisados e posteriormente tabulados diariamente 

foram: temperatura, turbidez, e pH, para isto utilizou, turbidímetro (Mach 2100Q), 

termômetro e pHmetro (Digimed  DM-22). 

A perda de carga na camada filtrante foi analisada utilizando mangueiras 

transparentes auxiliares instaladas na lateral do tubo, conforme apresentado na Figura 

22. Foram calculadas as perdas de carga para seções do filtro determinadas pela 

distância entre os piezômetros instalados. Na figura 23 estão representadas as seções em 

que foram medidas as perdas de carga. 

  

Figura 23 – Seções em que foi medida a perda de carga 
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 Modelagem computacional de diferentes modelos de BSF 5.4

Para esta análise foram utilizados três tipos diferentes de filtro, PEU/UEM 

(BERBERT, 2013), CAWST versão 10.0 (CAWST, 2012) e HydrAid (HYDRAID, 

2013). Foi realizada a comparação entre o desempenho do modelo usual, conforme é 

construído, e de um modelo novo adaptando-se o anel coletor na tubulação de saída.  

Para a análise usando o tipo PEU/UEM os modelos de tomada de água para 

este estudo foram o com saída central e anel. A malha utilizada foi a mesma da 

determinação do melhor modelo de tomada de água.  

O filtro CAWST versão 10.0 foi modelado conforme é apresentado no projeto 

constante no “Biosand Filter Construction Manual” (CAWST, 2012) (figura 24-A). Na 

figura 24-B está apresentado o modelo adaptado com o anel no inicio da tubulação de 

saída.  

Para modelar o filtro HydrAid, utilizou-se das dimensões apresentadas no 

trabalho de Kikkawa (2008). Na figura 25 estão apresentados o modelo usual (A) e o 

adaptado com o anel (B).  

 

Figura 24 – Modelos discretizados do filtro CAWST: (A) usual e (B) com anel.  
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Figura 25 – Modelos discretizados do filtro HydrAid: (A) usual e (B) com anel. 

 

A analise foi realizada comparando as diferenças operacionais entre o 

abastecimento com regime contínuo e intermitente. Neste estudo foram adotadas as 

seguintes hipóteses: modelo monofásico contínuo, fluido newtoniano e escoamento 

permanente e isotérmico.  

 

5.4.1 Regime contínuo 

5.4.1.1 Velocidade na entrada 

Foi determinada a velocidade na seção de entrada considerando que o valor 

abastecido em um dia deve ser menor ou igual ao volume de poros do filtro. O cálculo 

do volume de poros é feito utilizando os valores de porosidade de 40%, 60% e 70% 

respectivamente para areia, pedrisco e brita (BEAR, 1972). Foi definido anteriormente 

que o volume de poros do filtro PEU/UEM é de 11,15L e que o volume de 

abastecimento seria 10L o que 89,70% do volume de poros. Manteve-se a mesma 

proporção entre o volume de poros e o volume de abastecimento para os filtros CAWST 

e HydrAid que foi utilizado no modelo PEU/UEM. A tabela 11 apresenta o cálculo do 

volume de abastecimento do filtro CAWST e a tabela 8 do filtro HydrAid. 
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Tabela 11- Cálculo do volume de abastecimento para o modelo CAWST 

  Altura Seção Poros. Volume 
  [m] [m]   [l] 

Água 0,05 6,05E-02 1,00 3,02 

Areia 0,55 5,54E-02 0,40 12,07 

Pedrisco 0,05 5,05E-02 0,60 1,51 

Brita 0,05 4,97E-02 0,70 1,74 

Total       18,35 
Volume de Abastecimento adotado (89,66%) 16,45 

 

Tabela 12- Cálculo do volume de abastecimento para o modelo HydrAid 

  Altura Seção Poros. Volume 
  [m] [m²]   [l] 

Água 0,05 1,13E-01 1,00 5,67 

Areia 0,43 1,07E-01 0,40 18,48 

Pedrisco 0,05 6,26E-02 0,60 1,88 

Brita 0,06 5,31E-02 0,70 2,23 

Total       28,26 
Volume de Abastecimento adotado (89,66%) 25,34 

 

Para o valor da velocidade na entrada dividiu-se o valor de abastecimento por 

24 horas e pela seção de entrada, assim para o modelo PEU/UEM a velocidade foi 

3,68e-6 [m s
-1

], CAWST 3,49e-6 [m s
-1

] e HydrAid é 2,59e-6 [m s
-1

]. 

5.4.1.2 Permeabilidade da areia 

Para a determinação da permeabilidade da areia utilizou-se dos filtros em 

operação e dos piezômetros instalados, fez-se o abastecimento deles de modo que a 

vazão de entrada estabiliza-se com a vazão de saída, ou seja, não houvesse acumulo de 

massa no reservatório superior.  

Para achar o valor da permeabilidade definiu-se a perda de carga no filtro 

como: 

= ℎ																																																															 19  

onde: 

• i: perda de carga entre duas seções 

• h: diferença entre as cargas hidráulicas das seções 

• L: comprimento da amostra 
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Na figura 26 é apresentado o esquema do ensaio. 

 

Figura 26 – Dados de preenchimento e abastecimento dos filtros para análise de tempo de 
residência. 

 

Os dados a seguir foram coletados no filtro C antes do início da operação. Os 

valores de P1, P2, P3, P4 foram adotados tomando o nível de P5 como zero e os demais: 

34,1; 31,0; 28,3; 15,0 [cm] respectivamente. A vazão Q é de 0,963 [l min
-1

] 

A permeabilidade (k) pode ser calculada pela equação 20. 

 

= .
2	 																																																								 20  

(Fonte: BEAR, 1972) 

 

Em que v é a velocidade que o fluido percola no meio filtrante em [m s
-1

], para 

este experimento mediu-se de 0,51 [m s
-1

], k é a permeabilidade em [mm²] e μ 

viscosidade cinemática do fluido (μ = 0,001003 [Pa s]). Na tabela 13 está expresso o 

memorial de cálculo 

 



64 

Tabela 13- Cálculo da permeabilidade da areia no filtro C 

L 
[cm] 

h 
[cm] 

 i  
k  

[mm²] 

5 (L1) 3,1 (P1-P2) 0,62 8,43E-05 

10 (L1+L2) 5,8 (P1-P3) 0,58 9,01E-05 

30 (L1+L2+L3) 19,1 (P1-P4) 0,64 8,21E-05 

60 (L1+L2+L3+L4) 34,1 (P1-P5) 0,57 9,20E-05 

            

MÉDIA 0,60 8,7E-05 

5.4.1.3 Condições de contorno 

Na tabela 14 estão expressos os valores adotados para a condição de contorno 

para os três modelos de filtro.  

 

Tabela 14- Condição de contorno para os filtros operando em processo contínuo. 

PARÂMETROS PEU/UEM CAWST HYDRAID 

Pressão de referência 1 [atm] 1 [atm] 1 [atm] 

Pressão estática relativa 0 [Pa] 0 [Pa] 0 [Pa] 

Vel. do fluido na entrada 3.68e-6 [m s
-1

] 3.49e-6 [m s
-1

] 2.59e-6 [m s
-1

] 

Área da seção de entrada 0,031 [m
2
] 0,060 [m

2
] 0,113 [m

2
] 

Pressão na saída 0 [Pa] 0 [Pa] 0 [Pa] 

Condição de parede 
Sem 

deslizamento 

Sem 

deslizamento 

Sem 

deslizamento 

 

5.4.1.4 Parâmetros Físicos 

 

Na tabela 15 estão expressos os valores adotados para a condição de contorno 

para os três modelos de filtro.  
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Tabela 15- Parâmetros físicos para os filtros operando em processo contínuo. 

PARÂMETROS PEU/UEM CAWST HYDRAID 

Espessura camada de água 5 [cm] 5 [cm] 5 [cm] 

Espessura da areia 60 [cm] 54.5 [cm] 43 [cm] 

Porosidade da areia 0.40 ¹ 0.40 ¹ 0.40 ¹ 

Permeabilidade da areia 9.0e-5[mm
2
]¹ 9.0e-5[mm

2
] ¹ 9.0e-5[mm

2
] ¹ 

Espessura pedrisco 5 [cm] 5 [cm] 5 [cm] 

Porosidade pedrisco 0.60² 0.60 ² 0.60 ² 

Permeabilidade pedrisco 1.0e-2[mm
2
] ² 1.0e-2[mm

2
] ² 1.0e-2[mm

2
] ² 

Espessura da brita 5 [cm] 5 [cm] 6 [cm] 

Porosidade brita 0.70² 0.70² 0.70² 

Permeabilidade brita 0.1[mm
2
] ² 0.1[mm

2
] ² 0.1[mm

2
] ² 

[1] – Dados experimentais anteriormente apresentados 

[2] – BEAR, 1972 

 

5.4.2 Regime intermitente 

5.4.2.1 Velocidade na entrada 

Para a determinação do perfil de velocidade do fluido na entrada no processo 

transiente fez-se o abastecimento do filtro E no 15º dia de operação. Com o auxílio de 

baldes e cronômetro fez-se a marcação do volume filtrado naquele espaço de tempo pré-

determinado. Os valores são apresentados na tabela 16. 

Considerou-se a vazão a partir dos 45 minutos muito baixa, então para critério 

de simulação computacional determinou-se que esse seria o tempo de simulação. Como 

o volume filtrado até os 45 [min] foi 9,815 [l] e para que na simulação o volume filtrado 

fosse o mesmo valor que o abastecido na análise contínua, fez-se a correção dos valores 

do volume para que a somatória deles fosse 10 [l]. 

Por fim transformou-se o volume na velocidade média naquele espaço de 

tempo, dividindo pelo tempo e pela área da seção. E relacionou a média do espaço de 

tempo. Os valores estão expressos na tabela 17. 
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Tabela 16- Tempo e volume filtrado do F-E no 15º dia. 

Tempo Volume 
 

Tempo Volume 
 

Tempo Vol 

min seg ml 

 

min seg ml 

 

min seg ml 

00 30 440 

 

09 00 400 

 

22 00 140 

01 00 400 

 

10 00 360 

 

23 00 135 

01 30 390 

 

11 00 340 

 

24 00 120 

02 06 430 

 

12 00 310 

 

25 00 115 

02 30 325 

 

13 00 290 

 

27 00 195 

03 00 335 

 

14 00 270 

 

29 00 170 

03 30 300 

 

15 00 240 

 

31 00 145 

04 00 310 

 

16 00 220 

 

33 00 135 

04 30 290 

 

17 00 210 

 

35 00 115 

05 00 260 

 

18 00 195 

 

39 00 165 

06 00 510 

 

19 00 170 

 

42 00 90 

07 00 480 

 

20 00 165 

 

45 00 65 

08 00 435 

 

21 00 150 

     

Tabela 17- Tempo médio e velocidade média 

Tempo 
Médio 

Veloc. 
Média 

Tempo 
Médio 

Veloc. 
Média 

Tempo 
Médio 

Veloc. 
Média 

(seg) (m/s) (seg) (m/s) (seg) (m/s) 

15 4,76E-04 510 2,16E-04 1290 7,57E-05 

45 4,32E-04 570 1,95E-04 1350 7,30E-05 

75 4,22E-04 630 1,84E-04 1410 6,49E-05 

108 3,87E-04 690 1,68E-04 1470 6,22E-05 

138 4,39E-04 750 1,57E-04 1560 5,27E-05 

165 3,62E-04 810 1,46E-04 1680 4,59E-05 

195 3,24E-04 870 1,30E-04 1800 3,92E-05 

225 3,35E-04 930 1,19E-04 1920 3,65E-05 

255 3,13E-04 990 1,14E-04 2040 3,11E-05 

285 2,81E-04 1050 1,05E-04 2220 2,23E-05 

330 2,76E-04 1110 9,19E-05 2430 1,62E-05 

390 2,59E-04 1170 8,92E-05 2610 1,17E-05 

450 2,35E-04 1230 8,11E-05 

    

Com estes valores ajustou-se um gráfico (figura 27) e determinou-se uma 

equação de velocidade que pudesse descrever o decaimento da velocidade no tempo 

com coeficiente de determinação (R²) de 0,997. A equação da velocidade para os filtros 

PEU/UEM foi: 

= 4,27	.		10 	. ,                                               (21) 
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Figura 27 – Dados de preenchimento e abastecimento dos filtros para análise de tempo de 
residência. 

  

Para a determinação da equação de velocidade para os filtros CAWST e 

HydrAid adaptou-se a equação 21. Para isso calculou-se a razão entre o volume 

abastecido e a seção de entrada para os três filtros. Então multiplicou-se a equação 21 

pela razão do filtro PEU/UEM e dividiu-a pela razão dos respectivos filtros, 

encontrando assim as duas seguintes equações. Para o filtro CAWST tem-se: 

 

= 3,62	.		10 	. ,                                               (22) 

 

Por fim para o filtro HidrAid: 

= 2,99	.		10 	. ,                                               (23) 

 

5.4.2.2 Tempo de simulação 

Para a solução deste problema utilizou-se tempo de simulação de 45 [min] e 

passo de tempo de 0,5 [s]. 

5.4.2.3 Condições de contorno 

Na tabela 18 estão expressos os valores da condição de contorno para os três 

tipos de filtros. 
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Tabela 18- Condição de contorno para os filtros operando em processo intermitente. 

PARÂMETROS PEU/UEM CAWST HYDRAID 

Pressão de referência 1 [atm] 1 [atm] 1 [atm] 

Pressão estática relativa 0 [Pa] 0 [Pa] 0 [Pa] 

Área da seção de entrada 0,031 [m
2
] 0,060 [m

2
] 0,113 [m

2
] 

Pressão na saída 0 [Pa] 0 [Pa] 0 [Pa] 

Condição de parede 
Sem 

deslizamento 

Sem 

deslizamento 

Sem 

deslizamento 

 

5.4.2.4 Propriedades físicas 

As propriedades físicas para a simulação intermitente são as mesmas da 

simulação física apresentados na tabela 15. 

 

5.4.3 Solução Numérica 
 

Para a solução dos regimes contínuos e intermitentes utilizou-se do método dos 

Volumes Finitos para solução das equações de conservação a partir do Solver do pacote 

ANSYS CFX 14.5. A solução foi realizada em série com três processadores. O critério de 

parada da simulação foi valor quadrático médio residual menor que 10
-4

 (ANSYS, 

2013), e o tempo médio gasto para cada simulação intermitente foram quatro horas, e 

para contínua foram de três dias. 

 

5.4.4 Análise Computacional 
 

A análise pós-solução matemática aconteceu utilizando o software Post do 

pacote ANSYS CFX 14.5.  

 

 Curva de Distribuição dos Tempos de Residência 5.5

5.5.1 Curva DTR experimental 
 

Para a análise do tempo de residência experimental utilizou-se quatro filtros, 

conforme apresentado na figura 28. Este experimento foi realizado antes do 

preenchimento dos filtros C e D e o volume do abastecimento destes foram 
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determinados com o cálculo do volume interno do filtro. O volume foi de 

aproximadamente 23 [l], adotou-se 20 [l] que é aproximadamente a mesma redução 

feita entre o volume de poros e de abastecimento para filtros preenchidos.  

 

 

Figura 28 – Dados de preenchimento e abastecimento dos filtros para análise de tempo de 
residência. 

 

Inicialmente, os quatro filtros foram preenchidos com água da rede de 

abastecimento do campus da UEM, fez-se amostragem para verificação de existência 

prévia de NaCl.  

Para o volume de abastecimento reservou-se o volume relativo a um 

abastecimento para cada um dos filtros. Neste volume foi acrescentado o traçador, que 

neste experimento consiste de 2 [g l
-1

] de NaCl. 

Feito o abastecimento foi realizada coleta de cinco amostras em cada filtro até 

o momento em que não se verteu mais água na saída do filtro. Então, fez-se novo 

abastecimento, porém, sem a concentração de traçador, e realizadas outras cinco coletas. 

Repetiu-se este passo novamente.  

Para a análise dos resultados, definiu-se a concentração de NaCl em cada 

amostra pelo método de Mohr que consiste na titulação de nitrato de prata (AgNO3) 

usando cromato de potássio como indicador (K2CrO4) (ALESÉEV, 1981). 
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5.5.2 Curva DTR computacional 
 

A análise da curva DTR computacional foi realizada para os seis modelos 

desenvolvidos (PEU/UEM, CAWST e HydrAid: modo de coleta original e com coleta 

realizada por anel). 

Após a simulação hidráulica do regime intermitente, definiu-se novo setup 

introduzindo na velocidade do fluxo de entrada a concentração de 2 [g l
-1

] da variável 

Tracer, esta determinada como volumétrica e tensor escalar. Como experimentalmente 

utilizou-se como traçador NaCl, definiu-se a difusividade do Tracer com valor de 1e
-9

 

m
2
 s

-1
 (PERRY e GREEN, 1997). O modelo foi simulado pelos 45 min determinados 

para uma batelada e para análise das concentrações monitorou-se na seção de saída a 

concentração média da variável Tracer.  

Após esse período de tempo fez-se nova simulação com o valor nulo de 

“Tracer”, simulando assim a segunda batelada e com monitoramento da seção de saída, 

utilizando como dados iniciais para esta solução a resolução anterior. Repete-se mais 

uma vez o ultimo procedimento simulando uma terceira batelada.  

Na figura 29 está representada a concentração de traçador injetado no modelo 

computacional.  

 

 

Figura 29 – Concentração do traçador na entrada do sistema. 
 

Para esta análise usou como base de simulação o resultado já calculado para o 

escoamento intermitente e com espaço de tempo de 10 [s]. O software CFX 14.5 resolve 

o modelo primeiramente determinando o passo de tempo seguido do cálculo da 

conservação de massa, para por fim resolver o escalar passivo. Este método de solução 

está apresentado na figura 30. 

C(t) 
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Figura 30 – Fluxograma da resolução computacional com escalar passivo. 

  



72 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Determinação da tomada de água 6.1

6.1.1 Simulação das opções de tomada de água desprezando o meio 
poroso 

A análise pós-solução numérica para a determinação do melhor modelo de 

tomada de água realizou-se por meio das linhas de corrente geradas, na figura 30 

apresenta as linhas de corrente do fluxo na tomada de água para cada um dos quatros 

modelos de saída.  

   

Figura 31 – Linhas de corrente do fluxo desconsiderando o meio poroso para cada um dos tipos de 
tomadas: A) Central; B); Lateral C) Inferior; D) Com anel de captação. 

 

Na figura 31-A é representado o modelo de tomada de água central com fluxo 

ascendente, em que as linhas de corrente apresentam certa simetria em relação a um 

eixo central. As linhas de corrente de fluxo também se aproximam consideravelmente 

da área do fundo do filtro, o que diminui os possíveis volumes estagnados. 

Para o modelo de saída lateral, apresentado na figura 31-B, não verifica a 

mesma simetria do modelo anterior, e as linhas de corrente não se aproximam do fundo 

do filtro. A velocidade resultante nesta região ao longo de aproximadamente 3 cm é 100 

vezes menor do que nas camadas seguintes, o que pode ocasionar volume morto nos 

últimos centímetros do filtro. 

O modelo de tomada de água inferior, figura 31-C, apresenta simetria entre as 

linhas de fluxo, com o modelo de tomada de água central com fluxo ascendente. Ao se 

aproximar da captação, o fluxo é concentrado num perfil com formato de cone 
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invertido, resultando que quanto mais próximo das bordas do fundo do filtro, maior a 

probabilidade de pontos de estagnação de fluido. 

Por fim o modelo que utiliza o anel de captação, apresentado na figura 31-D 

apresenta linhas de corrente simétricas, o que demonstra uma captação uniforme. Em 

relação a possível estagnação no fundo do filtro este é o modelo que apresenta melhor 

resultado.  

Destaca-se que os modelos que tem saída com anel coletor e central 

apresentam certa equivalência em relação ao comportamento das linhas de fluxo 

. 

6.1.2  Simulação das opções de tomada de água considerando o meio 
poroso 

 

Os resultados de cada um dos quatro modelos de tomada de água com adição 

do meio poroso (areia-pedrisco-brita) por meio das linhas de corrente são apresentados 

na figura 32. Em que a Figura 32-A apresenta o modo de tomada de água central com 

fluxo ascendente, 32-B tomada lateral, 32-C tomada inferior e 32-D tomada com anel 

coletor. 

 

Figura 32 – Linhas de corrente do fluxo considerando o meio poroso nos pontos de tomadas: : A) 
Central; B); Lateral C)Inferior; D) Com anel de captação. 

 

As características gerais das linhas de corrente do fluxo, como direção e 

sentido não são distintas da análise em que se desconsiderou o meio poroso. Porém, 
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observa-se que as linhas de corrente considerando-se o meio poroso apresentam menor 

sinuosidade. Desta forma, na camada filtrante, o fluxo tem maior homogeneidade. 

Os mesmos aspectos de simetria do fluxo e pontos de estagnação do fluido 

apresentados na análise em que se desconsiderou o meio poroso são observados. Assim 

o modelo apresentado na figura 32-A, de tomada central e ascendente, apresenta melhor 

comportamento em relação às linhas de fluxo, enquanto o modelo com anel de captação 

(figura 32-D) gerou menores  maior homogeneidade das linhas que se aproximam do 

fundo e um perfil de velocidades mais uniforme na proximidade da seção de tomada de 

água. 

Nas Figuras 33 e 34 são apresentados perfis de velocidades nos planos XZ e 

YZ respectivamente, tendo como referência respectivamente os eixos Y=0 e X=0. Nas 

figuras 33-A e 34-A, a tomada de água central é representada com fluxo ascendente, 

nelas é possível verificar uma uniformidade nas velocidades e um acréscimo da mesma 

na proximidade da tomada de água. O mesmo ocorre na tomada de água inferior (figura 

33-C e 34-C) e na tomada com anel coletor (Figura 33-D e 34-D).  

   

Figura 33 – Perfis de velocidade no plano XZ nos modelos com preenchimento A) Central; B); 

Lateral C)Inferior; D) Com anel de captação. 

Os campos de velocidade da tomada de água lateral, apresentados nas figuras 

33-B e 34-B, não são uniformes. Nas camadas de pedrisco e brita a velocidade se 

aproxima da velocidade da região aonde não existe meio poroso (entrada do filtro). 

Verifica-se também na figura 33-B uma região de baixa velocidade na extremidade 

inferior. 

Apesar de apresentarem características parecidas nas linhas de corrente, os 

modelos de tomada de água central e com anel apresentam os perfis de velocidade 
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transversais distintos. O modelo central conta com um bulbo de velocidades, enquanto o 

modelo com anel coletor apresenta maior uniformidade. Desta forma caracteriza-se o 

modelo de tomada de água com anel como o modelo de melhor solução hidráulica. 

 

  

Figura 34 – Perfis de velocidade no plano YZ nos modelos com preenchimento. A) Central; B); 
Lateral C)Inferior; D) Com anel de captação. 

 

 

 Filtro PEU/UEM 6.2

 

6.2.1 Resultados para remoção de poluentes. 

6.2.1.1 Coliformes totais e E. coli 

Os Coliformes totais e E. Coli foram quantificados pelo método do Número 

mais Provável (NMP), utilizando de substrato cromogênico e cartela Quant-Tray. Até o 

33º dia foi utilizada a cartela com limite superior menor (NMP de 200,5), porem a fonte 

de água utilizada (Rio Pirapó) apresenta um perfil quantitativo de Coliformes e E. Coli 

superior ao limite da cartela. Desta forma não foi possível realizar estudo de remoção 

destes indicadores. Na figura 35 é apresentada a cartela Quant-Tray utilizada para o 13º 

dia de operação, verifica-se que todas as cavidades estão contaminadas, indicando assim 

que o NMP de Coliformes totais é maior que o limite de leitura. 
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Figura 35 – Cartela Quant Tray com contaminação maior que o limite de leitura 

 

A partir do 34º dia de operação mudou-se para a cartela Quant-Tray 2000, que 

tem um limite de leitura do NMP de 2419,6.  Mesmo com este número maior, houve um 

considerável número de dias que a amostra analisada apresentou um número maior de 

Coliformes que o limite da cartela, como pode ser observado na figura 36 que apresenta 

o perfil da água de abastecimento dos filtros.  

Para a mensuração da remoção dos indicadores, fez-se a preparação dos dados 

coletados da seguinte forma:  

• Nos dias que a água bruta apresentou um número superior que o limite 

da cartela adotou-se para cálculo da remoção o valor limite; 

• Foram desconsiderados os casos em que a água filtrada apresentou 

número superior ao perfil da amostra. 
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Figura 36 – Perfil bacteriológico da água bruta 

 

Nas figuras 37 e 38 estão respectivamente representadas as remoções de 

Coliformes Totais nos filtros operados continuamente e intermitentemente. Assim como 

nas figuras 39 e 40 estão plotados os valores das respectivas remoções de E. coli nos 

filtros em operação continua e intermitente. 

Os valores médios e máximos de remoção destes indicadores em cada filtro 

estão apresentados na tabela 19. A literatura aponta experimentos com remoção entre 

1,13 e 3 log10 (BUZUNIS, 1995; ELLIOT, et al., 2008; STAUBER et al., 2006). 

Observa-se um valor médio de remoção muito inferior ao máximo, segundo CAWST 

(2012) quando tem-se uma fonte que tem bastante variação de parâmetros, como é o 

caso da água bruta utilizada (figura 36), a eficiência é comprometida. 

 

Tabela 19- Remoção de Coliformes totais e E. coli nos filtros 

INDICADORES 

REMOÇÃO EM OPERAÇÃO 
CONTÍNUA 

[log10] 

REMOÇÃO EM OPERAÇÃO INTERMITENTE  
[log10] 

Filtro A Filtro B Filtro C Filtro D Filtro E 

médio máx médio máx médio máx médio máx Médio Máx 

Coliformes 
totais 

1,12 2,58 0,88 2,00 0,83 1,67 0,79 1,84 1,01 2,26 

E. coli 0,79 1,66 0,83 1,67 0,58 1,14 0,89 1,42 0,77 1,44 
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Figura 37 – Remoção de Coliformes totais nos filtros de operação contínua 

 

 

 

Figura 38 – Remoção de Coliformes totais nos filtros intermitentes 
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Figura 39 – Remoção de E. coli nos filtros de operação contínua 

 

 

Figura 40 – Remoção de E. coli nos filtros intermitentes 

 

Foi utilizado t-test para verificar se os valores de remoção de Coliformes totais e 

E. coli nos filtros em operação intermitente e contínua são equivalentes ou se 

diferenciam em relação a média. Nas tabelas 20 e 21 estão expressos respectivamente os 

valores do teste-t para os Coliformes totais e E. coli. Verifica-se que em ambos o t calc 

está dentro da zona definida pelo módulo do t crítico (bi-caudal). Desta forma conclui-

se que os dados resultantes do experimento são insuficientes para se afirmar que existe 

diferença de valores na remoção bacteriológica.  
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Tabela 20- Teste-t entre os valores de remoção de Coliformes totais  

  Permanente Intermitente 

Média 1,010428006 0,875926712 

Variância 0,359728781 0,365854291 

Observações 26 48 

Variância agrupada 0,363727377 

Α 0,05 

Gl 72 

t calc 0,915861703 

P(T<=t) bi-caudal 0,362796801 

t crítico bi-caudal 1,993463567 

 

Tabela 21- Teste-t entre os valores de remoção de E coli 

  Permanente Intermitente 

Média 0,813163969 0,744975907 

Variância 0,123820167 0,135105801 

Observações 47 70 

Variância agrupada 0,130591548 

α 0,5 

gl 115 

Stat t 1,000589256 

P(T<=t) bi-caudal 0,319126174 

t crítico bi-caudal 1,980807541 

 

6.2.1.2 Turbidez 

Observou-se em todos os dias e para todos os filtros a redução da turbidez após 

filtração. Na figura 41 estão apresenta-se os valores de turbidez para água bruta que 

abasteceu o filtro. Observa-se que no dia 30 e 31 houve um pico, na água sem filtração, 

de 169 NTU, devido à forte chuva na região. 
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 Figura 41 - Valor de turbidez para antes da filtração  

 

A portaria n° 2914/2011, que define como padrão de potabilidade valores 

menores que 5 UNT para 95% das amostras, conforme observa-se após o 40º dia, a 

turbidez dos cinco filtros fica dentro do padrão estabelecido, atendendo neste quesito 

norma de potabilidade. Na figura 42 são apresentados os valores de turbidez antes e 

após filtração. 
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Figura 42 - Valor de turbidez (UNT) antes e após a filtração em operação contínua 

 

6.2.1.3 pH 

A análise referente ao pH demonstra que o filtro em operação tem aumentado o 

valor do pH, diminuindo assim sua acidez. Na figura 43 é feito o comparativo do valor 

do pH antes e após filtração para os cinco filtros.  

Não existiu variação significativa entre o pH dos filtros operando 

continuamente e dos filtros operando intermitentemente. 

 

Figura 43 - Valor do pH antes e após a filtração em operação contínua 
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Oliveira, et al.(2008) indica que a faixa de pH ideal para o crescimento 

bacteriano é entre 6,5 e 9,5. Os valores pré e pós filtração estão dentro desta faixa. A 

água tratada também se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos pela Resolução 

Conama nº 357/2005 (6,0 a 9,0) e pela portaria do Ministério da Saúde 2914/2011 (6,0 a 

9,5) . 

O pH é afetado pelos processos biológicos que acontecem no interior do filtro 

(NASCIMENTO, et al., 2012). Alguns trabalhos apontam o pH após a filtragem sendo 

menor que a água bruta (NASCIMENTO, et al., 2012; STAUBER, et al., 2006; 

VANDERZWAAG, 2008). Porem em seu trabalho, Mahmood et al. (2011) verificou o 

aumento do pH  pós filtração devido ao fato que as partículas de areia continham íons 

monovalentes e divalentes como Ca
+ 2

, Mg 
+ 2

, K 
+
, e Na 

+
. Estes estavam em forma de 

precipitados e foram dissolvidos no fluido.  

 

6.2.1.4 Perda de carga 

A perda de carga foi analisada utilizando os piezômetros acoplados, foram 

medidos os valores para os filtros C, D e E. Não foi monitorado nos filtros A e B, pois 

como tem operação contínua e consequentemente uma vazão baixa, a perda de carga 

apresentada na mangueira do piezômetro é menor que a unidade de medida.  

Os valores respectivos à perda de carga nos filtros C, D e E estão expressos no 

Apêndice D. Na figura 44 está representada a perda de carga na camada filtrante pelo 

tempo para o filtro C. Sendo i1 valor correspondente aos cinco primeiros centímetros de 

areia; i2 os cinco centímetros subsequentes; i3 o valor da perda de carga entre a 

profundidade de 10 a 30 [cm] da camada filtrante, e i4 o valor correspondente aos 

últimos 30 [cm] de areia. 

 



84 

 

Figura 44 - Valor da perda de carga para o filtro C 

Observa-se que a camada i1 apresenta uma maior taxa de crescimento da perda 

de carga, isso se deve a formação da Schmutzdecke que diminui o tamanho dos poros 

nos primeiros centímetros (CAWST, 2012). 

No dia 23 houve uma perturbação na Schmutzdecke, como é possível observar 

na figura 44 em que perda de carga sofre uma queda na primeira camada. A perturbação 

pode ter sido causado por uma colisão de alguém com o filtro, uma vez que ele estava 

operando dentro de um laboratório de hidráulica, mas não foi possível determinar a 

causa exata. 

Já no dia 43 houve a limpeza do filtro para aumentar a vazão, uma vez que está 

estava baixa. 

 

 Tempo de residência 6.3

Os dados para tempo de residência são apresentados na tabela 22. Antes de ser 

feita a solução foram coletadas duas amostras da água para cálculo da concentração 

original. O valor médio dessa amostra foi de 0,5 [g l
-1

], esse valor foi descontado de 

todas outras amostras, eliminando assim a concentração prévia. Na tabela 23 está o 

valor corrigido da concentração, assim como o volume acumulado. Para o filtro C sem 
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com equipo acoplado entupiu, por esta razão não foi possível fazer o teste até o volume 

total proposto. 

Tabela 22- Valores coletados no ensaio de tempo de residência. 

AMOSTRA 

PREENCHIDO VAZIO 

CONTÍNUO INTERMITENTE CONTÍNUO INTERMITENTE 

A B C D 

VOL. 
(L) 

CONC. 
(g/L) 

VOL. 
(L) 

CONC. 
(g/L) 

VOL. 
(L) 

CONC. 
(g/L) 

VOL. 
(L) 

CONC. 
(g/L) 

1 0,90 0,67 2,00 0,40 3,50 0,55 4,00 0,38 

2 1,20 0,69 2,00 0,43 0,95 1,02 4,00 0,28 

3 2,00 0,55 2,00 0,52 1,40 1,29 4,00 0,69 

4 1,25 1,43 2,00 0,79 2,36 1,57 4,00 1,81 

5 2,23 0,83 2,00 2,84 0,46 1,86 4,00 2,52 

6 1,00 1,36 2,00 3,36 1,22 1,86 4,00 3,41 

7 0,72 1,96 2,00 3,46 2,85 2,20 4,00 3,38 

8 1,50 2,60 2,00 4,27 1,57 2,60 4,00 3,19 

9 2,21 3,70 2,00 1,43 2,31 2,70 4,00 1,45 

10 2,72 4,46 2,00 0,96 2,31 2,79 4,00 1,27 

11 0,60 4,62 2,00 0,67 0,79 2,98 4,00 1,12 

12 0,64 4,82 2,00 0,65 0,58 3,00 4,00 0,93 

13 1,20 4,27 2,00 0,74 1,30 2,98 4,00 0,84 

14 1,31 3,27 2,00 0,64 
  

4,00 0,62 

15 0,48 2,22 2,00 0,29 
  

4,00 0,50 

16 1,65 1,50 
      

 

Foram plotados os dados da tabela 22 em gráficos de linhas nas figuras 45 e 46, 

na primeira foram plotados os valores dos filtros preenchido e na segunda os valores 

dos filtros sem as camadas de preenchimento. Em ambos fez-se a marcação no ponto 

que se tem múltiplos do valor do volume de abastecimento. Foram feitos três 

abastecimentos em cada filtro e somente o primeiro abastecimento tinha uma 

concentração extra de 2 [g l
-1

] de NaCl.  
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Tabela 23- Valores corrigidos do ensaio de tempo de residência. 

AMOSTRA 

PREENCHIDO VAZIO 

CONTÍNUO INTERMITENTE CONTÍNUO INTERMITENTE 

A B C D 

VOL 
ACUM. 

CONC. 
(g/L) 

VOL 
ACUM. 

CONC. 
(g/L) 

VOL 
ACUM. 

CONC. 
(g/L) 

VOL 
ACUM. 

CONC. 
(g/L) 

1 0,90 0,17 2,00 -      0,10 3,50 0,05 4,00 -      0,12 

2 2,10 0,19 4,00 -      0,07 4,45 0,52 8,00 -      0,22 

3 4,10 0,05 6,00 0,02 5,85 0,79 12,00 0,19 

4 5,35 0,93 8,00 0,29 8,21 1,07 16,00 1,31 

5 7,58 0,33 10,00 2,34 8,67 1,36 20,00 2,02 

6 8,58 0,86 12,00 2,86 9,89 1,36 24,00 2,91 

7 9,30 1,46 14,00 2,96 12,74 1,71 28,00 2,88 

8 10,80 2,10 16,00 3,77 14,31 2,10 32,00 2,69 

9 13,01 3,20 18,00 0,93 16,62 2,20 36,00 0,95 

10 15,73 3,96 20,00 0,47 18,93 2,29 40,00 0,78 

11 16,33 4,12 22,00 0,17 19,72 2,48 44,00 0,62 

12 16,97 4,32 24,00 0,16 20,30 2,50 48,00 0,43 

13 18,17 3,77 26,00 0,24 21,60 2,48 52,00 0,34 

14 19,48 2,77 28,00 0,14 
  

56,00 0,12 

15 19,96 1,72 30,00 -      0,21 
  

60,00 0,00 

16 21,61 1,00 
      

 

 

 

 Figura 45 - Análise do tempo de residência nos filtros com as camadas de preenchimentos 
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 Figura 46 - Análise do tempo de residência nos filtros sem as camadas de preenchimentos 

 

6.3.1 Curva DTR Experimental 
Para o estudo do tempo de residência, utilizou-se os dados do filtro B que é 

preenchido e de operação intermitente. Alguns valores de concentração ficaram 

negativos após a retirada da concentração de NaCl já presente antes do experimento. 

Isto se deve a possível falha na análise devida à inexperiência dos executantes. 

Utilizando-se a equação da velocidade na entrada do filtro CAWST (equação 

20) e isolando-se o tempo, foi determinado o tempo para cada uma das coletas. Então 

utilizando as equações 1, 2 e 3 tem-se tabela 24 que expressa os dados da curva DTR 

para o filtro B, apresentadas na figura 47. 
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Tabela 24- Valores corrigidos do ensaio de tempo de residência. 

TEMPO 
(min) 

CONC 
(g/L) 

VAZÃO 
(L/min) 

E(t)dt F(t) 

2,77 0,00 0,65 0,000 0,000 

6,30 0,00 0,49 0,000 0,000 

11,18 0,02 0,34 0,001 0,001 

19,20 0,29 0,18 0,020 0,021 

45,00 2,34 0,02 0,069 0,090 

47,77 2,86 0,65 0,242 0,332 

51,30 2,96 0,49 0,243 0,575 

56,18 3,77 0,34 0,292 0,868 

64,20 0,93 0,18 0,063 0,931 

90,00 0,47 0,02 0,014 0,945 

92,77 0,17 0,65 0,015 0,959 

96,30 0,16 0,49 0,013 0,972 

101,18 0,24 0,34 0,019 0,991 

109,20 0,14 0,18 0,009 1,000 

135,00 0,00 0,02 0,000 1,000 

 

 

Figura 47 – Curva DTR do filtro B, preenchido com camadas granulares e em operação 

intermitente. 

 

Observa-se um acréscimo considerável de traçador saindo do sistema a partir 

dos 45 min. Esse fenômeno é ocasionado pelo novo abastecimento por batelada neste 

momento. 

 O tempo médio de residência, , foi determinado utilizando a equação 4. 
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médio estimou-se os tempos adimensionais e a curva DTR adimensional. Os resultados 

são apresentados na tabela 25 e na figura 48. 

 

Tabela 25- Valores adimensionais do tempo de residência 

TEMPO 
(min) 

θ E(θ) dθ 

2,77 0,051 0,000 

6,30 0,115 0,000 

11,18 0,204 0,001 

19,20 0,351 0,020 

45,00 0,822 0,069 

47,77 0,873 0,242 

51,30 0,937 0,243 

56,18 1,026 0,292 

64,20 1,173 0,063 

90,00 1,644 0,014 

92,77 1,695 0,015 

96,30 1,759 0,013 

101,18 1,848 0,019 

109,20 1,995 0,009 

135,00 2,466 0,000 

 

 

 

 

Figura 48 – Curva DTR adimensional do filtro B, preenchido com camadas granulares e em 

operação intermitente. 
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O tempo mínimo de residência adimensional foi encontrado quando 2% da 

massa do traçador saíram do sistema e tempo de pico é o tempo de máxima 

concentração. Os valores para este caso são:  

• θ = 0,20;  

• θ = 1,03.  

Utilizando-se das equações 8, 9, 10 e 11 determinou-se os volumes 

característicos experimentais expressos na tabela 26 para o filtro B: 

 

Tabela 26- Volumes característicos experimentais do filtro B 

Volumes Característicos 

Volume Morto 1,52% 

Volume Pistonado 61,53% 

Volume Mistura 36,95% 

 

6.3.2 Curva DTR Experimental 
 

Os dados das simulações dos seis modelos foram exportados do Solver para o 

Excel. Tabulados os dados utilizou-se dos mesmos passos descritos para o cálculo da 

Curva de DTR empírica.  

Na figura 49 são apresentados os pontos coletados experimentalmente do Filtro 

PEU/UEM com anel coletor, sobrepostos aos dados computacionais do modelo 

PEU/UEM com anel coletor. Observa-se que apresentam os mesmos padrões, o que 

confirma a representatividade do modelo computacional. 

 



91 

 

Figura 49 – Curva DTR adimensional do filtro B, preenchido com camadas granulares e em 

operação intermitente. 

 

Na tabela 27 estão os parâmetros calculados para os seis modelos. Na figura 50 

apresenta as curvas DTR adimensionais dos seis modelos simulados, observa-se que 

elas apresentam as mesmas características, uma vez que foram usados parâmetros 

equivalentes para as mesmas. Os dois picos apresentados na figura são respectivos ao 

início de nova batelada, tendo-se assim uma vazão maior, e consequentemente naquele 

momento é expurgado do filtro uma fração maior do traçador. 

 

Tabela 27- Parâmetros das curvas DTR dos modelos computacionais 

PEU/UEM 
convenc. 

PEU/UEM 
anel 

CAWST 
convenc. 

CAWST 
anel 

HydrAid 
convenc. 

HydrAid 
anel 

tm [min]   64,32 64,23   61,70 64,23   54,95 55,14 

Θmín   0,72 0,73   0,74 0,72   0,52 0,59 

Θpico   0,84 0,80   0,85 0,82   0,89 0,86 

Volume Morto   0,00% 0,00%   0,00% 0,00%   0,00% 0,00% 

Volume 
Pistonado   78,13% 76,42%   79,42% 77,22%   70,37% 72,69% 

Volume Mistura   21,87% 23,58%   20,58% 22,78%   29,63% 27,31% 
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Nenhum dos modelos apresentou volume morto na simulação, ou seja, não teve 

nenhuma parcela do fluido estagnada por mais de duas vezes o tempo de residência 

médio.  Isto demonstra o comportamento de seção uniforme nos três modelos propostos. 

Em relação ao tempo médio tanto os modelos CAWST e HidrAid com anel, 

apresentaram resultados maiores para o tempo médio, quando comparado aos modelos 

convencionais. Isto demonstra que os modelos com anel tiveram uma maior parcela de 

traçador por tempo no interior do filtro, combinado com o dado de não ter ocorrido 

estagnação, conclui-se que a batelada passou maior tempo antes de ser expulsa do filtro, 

isto auxilia na remoção dos patógenos (CAWST, 2012). Os valores dos filtros 

PEU/UEM para o tempo médio foram equivalentes. 

O modelo HydrAid apresentou Θmín  para o modelo convencional com valor 

consideravelmente inferior do que o modelo com anel. Isto se deve ao posicionamento 

da tomada ser lateral, o que não gera uniformidade do fluxo e direcionamento das linhas 

de fluxo para a saída, conforme discutido na seção 6.1, diminuindo assim o percurso do 

traçador.  

Também observa-se que os modelos convencionais e utilizando anel coletor 

não apresentaram diferenças significativas entre os volumes pistonados e de mistura, 

estando na mesma ordem de grandeza. Além do fato dos tempos de residência serem 

próximos.  

O filtro PEU/UEM convencional, o qual tem saída central, em comparação 

com o modelo com anel, não apresentou diferenças significativas na análise de tempo de 

residência, em que todos as características estudadas tem a mesma ordem de grandeza. 

O mesmo ocorreu com o filtro CAWST convencional, o qual tem saída inferior. O filtro 

HydrAid convencional, que apresenta saída lateral, apresentou um tempo de residência 

mínimo menor que o adaptado com anel, assim observando a aplicação do anel uma 

melhoria na característica hidráulica do filtro. 

Observa-se por fim, que em comparação com os outros dois tipos de design de 

filtro, o modelo HydrAid apresentou tempo mínimo (tempo necessário para que 2% em 

massa do traçador atravesse a seção de saída) significativamente menor que os modelos 

PEU/UEM e CAWST, isto se deve a sua geometria semi-cônica.  
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Figura 50 – Curva DTR adimensional do filtro B, preenchido com camadas granulares e em 

operação intermitente. 

 

 Modelagem computacional de diferentes modelos de BSF 6.4

6.4.1 Regime contínuo 
Todos os modelos foram simulados em paralelo com quatro processadores, o 

critério de parada foi erro quadrático médio (RMS) menor que 10
-4

 (ANSYS, 2013) 

para conservação da massa e do momento nas três dimensões. 

6.4.1.1 CAWST 

Para o filtro CAWST foram feitas análises em relação ao comportamento 

hidráulico dentro do filtro, observando o comportamento das linhas de fluxo e dos perfis 

de velocidade.  

Na figura 51 é feito o comparativo entre as linhas de fluxo no modelo usual 

(figura 51-A) e com anel coletor (figura 51-B). Observa-se que a tomada de água 

pontual no centro do filtro tem configuração semelhante à tomada de água inferior da 

figura 31. Desta forma as linhas de fluxo não se aproximam da base do filtro, gerando 

zonas com pequenas velocidades e possível volume morto. Enquanto que com o uso de 

anel existe melhor espalhamento das linhas de fluxo pelo volume do filtro. 
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Figura 51 - Linhas de fluxo para filtro CAWST: (A) usual e (B) com anel 

 

Na figura 52-B apresenta-se a distribuição de velocidade para uma seção no 

eixo YZ do filtro CAWST com anel no eixo X=6,5 [cm], esta seção tem o corte no eixo 

da tubulação lateral do anel, então é possível ver o comportamento das zonas de 

velocidade na aproximação do anel. Já na figura 52-A o eixo de corte do plano YZ é 

X=0, o qual corta a seção de entrada da água do fluido que segue em direção a seção de 

saída do filtro. Comparando as imagens, das figuras 52-A e figura 47-A, observa-se que 

a distribuição de velocidade na saída com o anel às velocidades na seção é mais 

uniforme, além de ter uma área menor com baixa velocidade como pode ser observado 

no contorno azul claro da figura 53. 
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Figura 52 - Seção YZ com contornos de velocidade no filtro CAWST: (A) usual e (B) com anel 

 

 

 

 

Figura 53 -  Seção XY, em Z=1,0 [cm], com contornos de velocidade no filtro CAWST: (A) usual e 

(B) com anel 
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Na figura 53, apresenta-se os vetores para a mesma seção da figura anterior, 

mas com os vetores de direcionamento do fluxo. É possível observar a magnitude dos 

vetores e consequentemente sua velocidade sentido e direção. Na figura 53-A observa-

se que os menores valores vetoriais estão localizados nos cantos, dessa forma percebe-

se que uma seção quadrada para filtro de bioareia gera um pior desempenho hidráulico. 

Porém o uso de anel pode ajudar na distribuição das linhas de fluxo minimizando o 

problema, conforme observa-se na figura 53-B. Desta forma sugere que o aumento da 

seção da tubulação de coleta água uma vez que a comparação com tomada utilizando 

anel de maior diâmetro do filtro PEU/UEM na figura 31-D, observa-se o 

direcionamento do fluido dentro do anel, enquanto na figura 53-B tem o fluxo 

parcialmente externo ao anel. 

6.4.1.2 HydrAid 

Para o filtro HydrAid fez-se a mesma análise com os mesmos critérios do 

realizado com o CAWST. Primeiramente as linhas de fluxo mostram um desempenho 

melhor no filtro com anel coletor, conforme observa na figura 54-B em relação à figura 

54-A, a qual é o modelo usual do filtro em que se tem o direcionamento das linhas para 

a seção de saída. 

 

 Figura 54 - Linhas de fluxo para filtro HydrAid: (A) usual e (B) com anel 

Comparando também a figura 54-B com a 51-B, as linhas de fluxo dos 

modelos com anel HydrAid e CAWST, respectivamente, vê–se que na primeira as 
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linhas descem retas até ao anel, enquanto o modelo CAWST elas adquirem uma certa 

inclinação em direção a saída, isto se deve ao fato que o diâmetro da seção do anel é 

menor, sendo necessário uma velocidade grande para conseguir suprir essa necessidade, 

desta forma criando um bulbo de velocidades na aproximação do coletor. 

Nas figuras 55-A e B apresenta-se as linhas de correntes para os filtros 

HydrAid. Observa-se na Figura 55-B um perfil de velocidades mais suave e de 

distribuição uniforme em relação às extremidades do filtro. 

 

Figura 55 - Seção YZ com contornos de velocidade no filtro HydrAid: (A) usual e (B) com anel 

 

Na figura 56-A, apresenta-se o perfil de velocidade na seção XY com Z=1,0 

[cm] do filtro HydrAid usual, e na figura 56-B tem-se a mesma seção para modelo com 

uso de anel na saída. Observa-se que o uso do anel deixa a seção mais uniforme sem um 

perfil decrescente de velocidade. A figura 56-B mostra uma distribuição também 

uniforme dos vetores de velocidade do fluxo no entorno do anel coletor.  
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 Figura 56 - Seção XY, em Z=1,0 [cm], com contornos de velocidade no filtro HydrAid : (A) usual e 

(B) com anel 
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7 CONCLUSÕES E FUTUROS TRABALHOS 

 CONCLUSÕES  7.1

Neste trabalho foram avaliadas, utilizando a Dinâmica dos Fluidos 

Computacional, diferentes configurações de saída nos filtros de Bioareia operando 

Intermitentemente e Continuamente.  

Preliminarmente foram avaliadas as quatro propostas de tomada de água para o 

filtro PEU/UEM, estas foram modeladas e resolvidas com o auxilio do software 

ANSYS CFX 14.5. A análise foi realizada pelas linhas de fluxo e perfis de velocidade, 

o modelo utilizando saída com anel coletor apresentou melhores resultados hidráulicos. 

O modelo foi validado pela construção do filtro físico PEU/UEM com saída 

utilizando o anel coletor em que foi determinada a curva de DTR para o modelo 

experimental e numérico. Os quais apresentaram os mesmos padrões, confirmando a 

representatividade do modelo. 

O filtro construído com anel coletor auxiliou na compreensão e na 

determinação dos parâmetros a serem utilizados na simulação computacional. 

Considerando a qualidade da água bruta a remoção bacteriológica foi satisfatória. Os 

parâmetros de turbidez e pH atenderam as normas de potabilização. 

As curvas de DTRs simuladas para os modelos PEU/UEM e CAWST operando 

intermitentemente com as saídas convencional e com o anel coletor tiveram 

desenvolvimento equivalente. Na comparação com o modelo com anel, o HydrAid 

convencional, que tem a saída lateral, teve um menor tempo mínimo de detenção, isto 

devido ao direcionamento do fluxo para a saída próprio da saída lateral. 

A análise hidrodinâmica para a comparação entre as saídas convencional e com 

anel coletor nos filtros CAWST e HydrAid apresentaram resultados favoráveis aos 

modelos com saída com anel. Estes apresentaram perfis de velocidade mais 

homogêneos especialmente na proximidade do fundo do filtro. 

 

 

 

 

 

 



100 

 FUTUROS TRABALHOS 7.2

 

Trabalhos futuros podem explorar e complementar várias questões levantadas 

por esta dissertação. Isto tanto no âmbito de análises experimentais e modelagem 

numérica. 

As análises experimentais podem ser conduzidas para um robustecimento do 

banco de dados computacional, desta forma dando suporte para validações de modelos, 

especialmente na remoção dos poluentes, os quais não foram inseridos no modelo deste 

trabalho. 

Neste trabalho os dados se mostraram insuficientes para afirmar que houve 

diferença significativa entre os valores de remoção bacteriológicos estudados. Desta 

forma seria interessante em próximos trabalhos explanar melhor esta análise 

experimentalmente. 

Em relação a modelagem computacional,  trabalhos futuros podem trabalhar 

com a adição de modelos de qualidade, trabalhando assim com dados de remoção de 

poluentes de ordem física, química e biológica e se existe relação na potabilização do 

efluente com o tipo de tomada de água. 
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APÊNDICE A – PREPARAÇÃO DA CAMADA FILTRANTE 

(CAWST,2012) 

 

Trata-se de colocar cerca de 1/3 de areia no volume de um balde, acrescentar 

água, e com o uso da mão agita-se a mistura e por fim descarta-se a água. Neste 

processo os grãos menores ainda estarão em suspensão e serão retirados junto com a 

água. 

Para saber se a amostra lavada está adequada foram adotados os seguintes 

passos: 

1. Coloca-se um pouco de areia eu um frasco transparente; 

2. Enche-se este frasco com água e o tampa; 

3. Agita-se o frasco com areia e água e deixa-o em repouso por 4 segundos; 

4. Se ao observar o frasco: 

• Não for possível ver o topo da areia.  Conclui-se que existe um número alto 

de finos e deve-se repetir o processo de lavagem. 

• For possível ver os finos, mas não claramente. O número de partículas 

menores está bom, a amostra pode ser usada para abastecimento do filtro. 

• For possível ver o topo com facilidade e a água estiver clara. A amostra teve 

muitos finos retirados, a amostra deve ser descartada. 

A amostra aceita dentro de tais parâmetros foi reservada em local específico 

protegendo de contaminação com matéria orgânica e proporcionando a secagem para 

futuro abastecimento do filtro. 

Trata-se de colocar cerca de 1/3 de areia no volume de um balde, acrescentar 

água, e com o uso da mão agita-se a mistura e por fim descarta-se a água. Neste 

processo os grãos menores ainda estarão em suspensão e serão retirados junto com a 

água. 

Para saber se a amostra lavada está adequada foram adotados os seguintes 

passos: 

5. Coloca-se um pouco de areia eu um frasco transparente; 

6. Enche-se este frasco com água e o tampa; 
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7. Agita-se o frasco com areia e água e deixa-o em repouso por 4 segundos; 

8. Se ao observar o frasco: 

• Não for possível ver o topo da areia.  Conclui-se que existe um número alto 

de finos e deve-se repetir o processo de lavagem. 

• For possível ver os finos, mas não claramente. O número de partículas 

menores está bom, a amostra pode ser usada para abastecimento do filtro. 

• For possível ver o topo com facilidade e a água estiver clara. A amostra teve 

muitos finos retirados, a amostra deve ser descartada. 

A amostra aceita dentro de tais parâmetros foi reservada em local específico 

protegendo de contaminação com matéria orgânica e proporcionando a secagem para 

futuro abastecimento do filtro. 
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APÊNDICE B - Número Mais Provável (NMP) (APHA, 1995) 

 

Materiais utilizados: 

a) recipiente de coleta de vidro ou de plástico; 

b) substrato Cromogênico (Colilert); 

c) cartela Quanti-Tray (51 cavidades) e Quanti-Tray 2000 (97 cavidades) 

d) seladora (Quanti-Tray Sealer – Model 2X) 

e) estufa de cultura (Modelo 002 CB); 

f) lâmpada ultravioleta de 365 [nm] (Model EA-160). 

 

Execução do ensaio: 

a) Coletou-se as amostras em um frasco estéril; 

b) No próprio frasco adicionou o conteúdo de 1 (um) frasconete contendo o 

substrato cromogênico; 

c) O frasco foi fechado e agitado levemente; 

d) Despejou-se o volume na cartela e selou-a; 

e) Incubado a 35,0 ± 0,5º C de 24-28 horas. 

f)  Decorridos 24 horas de incubação, o material foi retirado da estufa: 

observou se existia a cor amarela na cavidade, caso positivo o resultado é presença de 

Coliformes Totais na amostra. Com o auxílio de uma lâmpada ultravioleta 365 nm, 

observou se existia fluorescência azul na cavidade aproximando a lâmpada do frasco. 

Caso isso aconteça, significa que há presença de Escherichia coli. Caso a amostra 

permaneça transparente, o resultado é negativo, tanto para Coliformes Totais como para 

E. coli. 

Foi realizada a contagem das cavidades com coloração amarela e fluorescência 

azul, com isto é retirado o resultado da “Tabela de combinação de cavidades positivas” 

e os resultados são expressos através do NMP/100 mL da amostra. 
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APÊNDICE C – Análise bacteriológica dos filtros experimentais 

 

Antes Filtros 1 Filtros 2 

Dia Col NMP EC NMP Col NMP EC NMP Col NMP EC NMP 

1     200,5 78,2 200,5 200,5 

2     200,5 165,2 200,5 200,5 

3 200,5 200,5 118,4 83,1 200,5 59,1 

4 200,5 200,5 165,2 62,4 200,5 50,4 

5 200,5 109,1 200,5 3,1 200,5 12,4 

6 200,5 200,5 118,4 6,4 200,5 1 

7 200,5 200,5         

8     109,1 62,4 200,5 78,2 

9 200,5 118,4 200,5 7,5 200,5 23,8 

10 200,5 200,5 200,5 32,4 200,5 40,6 

11 200,5 129,8 200,5 11,1 200,5 28,8 

12 200,5 88,5 200,5 6,4 200,5 4,2 

13 200,5 94,5 17,8 1 200,5 19,2 

14 200,5 42,9 144,5 5,3 200,5 8,7 

15 200,5 83,1 200,5 32,4 200,5 38,4 

16 200,5 101,3 88,5 23,8 50,4 7,5 

17     200,5 42,9 200,5 2 

18 200,5 129,8 59,1 19,2 36,4 8,7 

19 200,5 200,5 200,5 22,2 200,5 129,8 

20 200,5 200,5 200,5 45,3 109,1 15 

21 200,5 200,5 200,5 25,4 200,5 30,6 

22 200,5 200,5 200,5 109,1 109,1 27,1 

23 200,5 165,2 200,5 32,4 200,5 11,1 

24 200,5 200,5 200,5 4,2 101,3 62,4 

25 200,5 200,5 1986,3 165,8 920,8 69,1 

26 648,8 125 200,5 50,4 200,5 34,4 

27 2419,6 86 65,9 22,2 200,5 22,2 

28     118,4 32,4 78,2 28,8 

29 131,1 14,6 165,2 59,1 200,5 200,5 

30 1011,2 1011,2 960,6 456,9     

31 2419,6 2419,6 613,1 152,9     

32 81,8 24,3 387,3 54,8     

33 387,3 172,2 437,4 84,2 222,4 63,1 

34 691 116,9 1413,6 29,2 2419,6 35,5 

35 2419,6 59,1 77,6 10,9 107,9 22,1 

36 203,7 70,3 816,4 28,8 278,9 52 

37 2419,6 218,7 63,3 20,1 2419,6 35,9 

38 691 372,5 113,9 41,4 1203,3 47,1 

39 691 157,6 183,5 36,9 2419,6 34,1 



109 

 

Antes Filtros 1 Filtros 2 

Dia Col NMP EC NMP Col NMP EC NMP Col NMP EC NMP 

40 533,5 143 920,8 41,4 163,8 18,7 

41 2419,6 108,1 325,5 7,4 437,1 21,1 

42 2419,6 201,4 95,7 28,5 2419,6 23,1 

43 306,3 103,6 816,4 33,1 2419,6 35 

44 2419,6 141,4 224,7 9,6 78,3 21,3 

45 2419,6 98,7 85,7 7,4 770,1 13,2 

46 115,3 60,2 2419,6 17,3 325,7 11 

47 913,9 39,9 1732,9 13,4 2419,6 12,2 

48 80,9 12,2 116,7 12,2 1553,1 8,5 

49 124 52,8 1413,6 20,1 19,5 6,3 

50 2419,6 204,6 2419,6 8,6 24,1 4,1 

51 2419,6 142,1 6,3 3,1 1986,3 9,6 

52 178,5 79,4 164,4 12,1 1011,2 13,4 

53 2419,6 275,5 116,2 30,9 1203,3 20,3 

54 2419,6 2419,6 2419,6 272,3 2419,6 224,7 

55 2419,6 238,2 170,2 85 166,5 75,9 

56 1011,2 574,8 755,6 133,4 178,5 14,4 

57 2419,6 488,4 122,9 46,5 331,4 64,4 

58 150,9 77,2         
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Filtros 3 Filtros 4 Filtros 5 

Dia Col NMP EC NMP Col NMP EC NMP Col NMP EC NMP 

1 200,5 59,1 200,5 73,8 200,5 200,5 

2 200,5 118,4 200,5 129,8 200,5 144,5 

3 200,5 144,5 200,5 101,3 200,5 144,5 

4 200,5 94,5 200,5 165,2 200,5 101,3 

5 129,8 62,4 101,3 53,1 200,5 65,9 

6 200,5 109,1 200,5 144,5 200,5 69,7 

7             

8 200,5 83,1 200,5 83,1 200,5 94,5 

9 200,5 47,8 200,5 47,8 200,5 27,1 

10 200,5 25,4 200,5 42,9 165,2 56 

11 144,5 65,9 200,5 27,1 200,5 47,8 

12 200,5 65,9 200,5 53,1 200,5 38,4 

13 101,3 42,9 101,3 30,6 200,5 27,1 

14 200,5 32,4 200,5 36,4 200,5 40,6 

15 200,5 42,9 200,5 62,4     

16 165,2 50,4 129,8 42,9 129,8 56 

17 200,5 34,4 200,5 40,6 200,5 59,1 

18 200,5 65,9 200,5 109,1 200,5 109,1 

19 200,5 200,5 200,5 200,5 200,5 144,5 

20 200,5 129,8 200,5 165,2 200,5 144,5 

21 30,6 30,6 200,5 165,2 200,5 144,5 

22 165,2 73,8 200,5 94,5     

23 200,5 83,1 200,5 129,8 200,5 69,7 

24 200,5 101,3 200,5 144,5 200,5 69,7 

25 422,5 74,3 181,5 44,3 155,1 46,5 

26 94,5 50,4 53,1 30,6 165,2 62,4 

27 200,5 42,9 165,2 47,8 165,2 42,9 

28 200,5 34,4 200,5 34,4 200,5 36,4 

29 73,8 65,9 65,9 56 200,5 200,5 

30 2419,6 1732,9 2419,6 461,1     

31 2419,6 648,8 2419,6 410,6     

32 1732,9 48,7 1732,9 63,8     

33 2419,6 98,5 920,8 38,4 2419,6 73,3 

34 2419,6 76,7 344,8 22,8 2419,6 65 

35 182,9 42,6 51,2 13,2 63 14,5 

36 1732,9 73,8 547,5 28,8 76,1 22,8 

37 2419,6 74,9 1553,1 23,3 1413,6 36,8 

38 113,4 70 686,7 15,8 109,5 30,9 

39 1732,9 65 686,7 17,3 980,4 31,5 
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Filtros 3 Filtros 4 Filtros 5 

Dia Col NMP EC NMP Col NMP EC NMP Col NMP EC NMP 

40 1413,6 27,5 53,9 9,8 66,3 24,9 

41 52,1 24,6 1986,3 4,1 43,9 16,1 

42 1732,9 25,6 35 8,5 816,4 25,9 

43 435,2 34,1 37,2 6,3 47,1 17,1 

44 53,5 19,9 770,1 8,5 1119,9 20,1 

45 275,5 14,8 1413,6 42 198,9 13,5 

46 65,7 13,4 2419,6 21,1 261,3 10,9 

47 307,6 17,1 53 18,7 21,3 14,8 

48 365,4 12 76,7 20,1 193,5 9,7 

49 33,1 20,1 387,3 13,5 29,4 10,9 

50 488,4 23,1 47,9 16 224,7 8,5 

51 517,2 22,3 45,3 9,6 13,2 5,2 

52 770,1 33,1 90,5 32,7 579,4 18,7 

53 2419,6 131,7 2419,6 52,9 2419,6 70,8 

54 1119,9 248,9 275,5 95,9 640,5 110,6 

55 2419,6 160,7 2419,6 105 2419,6 151,5 

56 184,2 104,6 1203,3 48,7 2419,6 101,9 

57 62,9 35,5 59,8 39,5 59,8 28,2 

58             
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APÊNDICE D – Perda de Carga nos Filtros C, D e E 

DIA 
FILTRO C FILTRO D FILTRO E 

i1 

[m/m] 
i2 

[m/m] 
i3 

[m/m] 
i4 

[m/m] 
i1 

[m/m] 
i2 

[m/m] 
i3 

[m/m] 
i4 

[m/m] 
i1 

[m/m] 
i2 

[m/m] 
i3 

[m/m] 
i4 

[m/m] 

1 

   

0,60  

   

0,24  

   

0,44  

   

0,40  

   

1,72  

   

0,48  

   

0,42  

   

0,30  

   

0,88  

   

0,32  

   

0,42  

   

0,35  

2 

   

0,78  

   

0,22  

   

0,47  

   

0,40  

   

1,54  

   

0,44  

   

0,46  

   

0,32  

   

1,00  

   

0,40  

   

0,47  

   

0,37  

3 

   

0,84  

   

0,26  

   

0,48  

   

0,41  

   

1,68  

   

0,48  

   

0,46  

   

0,33  

   

0,92  

   

0,40  

   

0,46  

   

0,36  

4 

   

0,92  

   

0,20  

   

0,45  

   

0,40  

   

1,92  

   

0,46  

   

0,45  

   

0,31  

   

1,00  

   

0,40  

   

0,48  

   

0,39  

5 

   

0,80  

   

0,60  

   

1,03  

   

0,03  

   

0,40  

   

0,16  

   

0,08  

   

0,05  

   

0,16  

   

0,14  

   

0,08  

   

0,05  

7 

   

0,98  

   

0,24  

   

0,35  

   

0,30  

   

2,88  

   

0,38  

   

0,26  

   

0,17  

   

1,20  

   

0,48  

   

0,44  

   

0,31  

10 

   

1,14  

   

0,12  

   

0,15  

   

0,12  

   

4,66  

   

0,16  

   

0,09  

   

0,05  

   

1,04  

   

0,20  

   

0,15  

   

0,11  

11 

   

1,08  

   

0,10  

   

0,13  

   

0,12  

   

4,84  

   

0,14  

   

0,07  

   

0,05  

   

0,98  

   

0,16  

   

0,14  

   

0,10  

13 

   

1,70  

   

0,16  

   

0,19  

   

0,16  

   

5,62  

   

0,10  

   

0,07  

   

0,04  

   

1,50  

   

0,20  

   

0,19  

   

0,14  

14 

   

2,28  

   

0,18  

   

0,25  

   

0,20  

   

5,68  

   

0,12  

   

0,06  

   

0,04  

   

1,74  

   

0,26  

   

0,21  

   

0,16  

15 

   

2,38  

   

0,20  

   

0,25  

   

0,21  

   

6,30  

   

0,12  

   

0,05  

   

0,04  

   

1,86  

   

0,26  

   

0,22  

   

0,17  

16 

   

2,38  

   

0,22  

   

0,26  

   

0,20  

   

6,38  

   

0,18  

   

0,04  

   

0,03  

   

1,78  

   

0,32  

   

0,23  

   

0,15  

17 

   

2,56  

   

0,22  

   

0,25  

   

0,19  

   

6,58  

   

0,04  

   

0,03  

   

0,02  

   

1,80  

   

0,34  

   

0,21  

   

0,14  

18 

   

3,02  

   

0,20  

   

0,24  

   

0,18  

   

6,68  

   

0,02  

   

0,02  

   

0,02  

   

1,94  

   

0,26  

   

0,19  

   

0,14  

19 

   

2,72  

   

0,14  

   

0,22  

   

0,16  

   

6,96  

   

0,02  

   

0,02  

   

0,02  

   

2,02  

   

0,20  

   

0,16  

   

0,13  

20 

   

3,16  

   

0,18  

   

0,22  

   

0,18  

   

7,30  

   

0,02  

   

0,02  

   

0,02  

   

2,00  

   

0,20  

   

0,18  

   

0,13  

21 

   

3,14  

   

0,20  

   

0,22  

   

0,18  

   

7,32  

   

0,02  

   

0,02  

   

0,02  

   

1,36  

   

0,14  

   

0,20  

   

0,15  

22 

   

3,38  

   

0,20  

   

0,21  

   

0,17  

   

7,32  

   

0,04  

   

0,01  

   

0,02  

   

1,62  

   

0,20  

   

0,18  

   

0,13  

24 

   

2,26  

   

0,18  

   

0,18  

   

0,14  

   

3,76  

   

0,22  

   

0,13  

   

0,08  

   

0,56  

   

0,12  

   

0,14  

   

0,10  

25 

   

2,74  

   

0,20  

   

0,17  

   

0,14  

   

4,84  

   

0,12  

   

0,05  

   

0,03  

   

0,38  

   

0,12  

   

0,13  

   

0,10  

26 

   

2,68  

   

0,22  

   

0,18  

   

0,15  

   

4,80  

   

0,14  

   

0,07  

   

0,04  

   

0,44  

   

0,16  

   

0,14  

   

0,09  

27 

   

3,02  

   

0,20  

   

0,17  

   

0,14  

   

4,92  

   

0,08  

   

0,05  

   

0,03  

   

0,32  

   

0,18  

   

0,13  

   

0,09  
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DIA 
FILTRO C FILTRO D FILTRO E 

i1 

[m/m] 
i2 

[m/m] 
i3 

[m/m] 
i4 

[m/m] 
i1 

[m/m] 
i2 

[m/m] 
i3 

[m/m] 
i4 

[m/m] 
i1 

[m/m] 
i2 

[m/m] 
i3 

[m/m] 
i4 

[m/m] 

28 

   

3,32  

   

0,20  

   

0,17  

   

0,14  

   

3,16  

   

0,36  

   

0,17  

   

0,12  

   

0,22  

   

0,16  

   

0,13  

   

0,09  

29 

   

3,54  

   

0,16  

   

0,17  

   

0,13  

   

3,82  

   

0,28  

   

0,13  

   

0,08  

   

0,26  

   

0,16  

   

0,14  

   

0,10  

30 

   

2,08  

   

0,10  

   

0,07  

   

0,06  

   

3,04  

   

0,12  

   

0,06  

   

0,04  

   

1,74  

   

0,08  

   

0,07  

   

0,04  

31 

   

3,58  

   

0,12  

   

0,12  

   

0,10  

   

4,38  

   

0,16  

   

0,08  

   

0,05  

   

1,08  

   

0,14  

   

0,09  

   

0,06  

32 

   

3,92  

   

0,12  

   

0,12  

   

0,09  

   

4,70  

   

0,12  

   

0,07  

   

0,04  

   

0,20  

   

0,16  

   

0,11  

   

0,07  

33 

   

3,38  

   

0,12  

   

0,11  

   

0,10  

   

4,80  

   

0,12  

   

0,05  

   

0,04  

   

0,22  

   

0,12  

   

0,10  

   

0,06  

34 

   

4,28  

   

0,12  

   

0,13  

   

0,09  

   

5,16  

   

0,08  

   

0,05  

   

0,03  

   

0,84  

   

0,34  

   

0,21  

   

0,14  

35 

   

4,36  

   

0,12  

   

0,12  

   

0,08  

   

2,66  

   

0,40  

   

0,22  

   

0,15  

   

0,82  

   

0,28  

   

0,19  

   

0,13  

37 

   

4,40  

   

0,10  

   

0,12  

   

0,09  

   

3,26  

   

0,34  

   

0,19  

   

0,12  

   

0,80  

   

0,28  

   

0,21  

   

0,15  

39 

   

4,36  

   

0,14  

   

0,10  

   

0,08  

   

3,70  

   

0,26  

   

0,14  

   

0,09  

   

1,44  

   

0,22  

   

0,16  

   

0,11  

40 

   

4,48  

   

0,08  

   

0,08  

   

0,06  

   

4,24  

   

0,18  

   

0,09  

   

0,06  

   

1,44  

   

0,18  

   

0,14  

   

0,09  

41 

   

4,86  

   

0,06  

   

0,06  

   

0,04  

   

4,76  

   

0,12  

   

0,07  

   

0,04  

   

0,70  

   

0,18  

   

0,12  

   

0,08  

42 

   

5,08  

   

0,06  

   

0,04  

   

0,03  

   

4,90  

   

0,10  

   

0,03  

   

0,03  

   

0,32  

   

0,30  

   

0,08  

   

0,05  

43 

   

6,40  

   

0,10  

   

0,07  

   

0,05  

   

6,70  

   

0,20  

   

0,08  

   

0,05  

   

1,28  

   

0,18  

   

0,11  

   

0,06  

44 

   

2,70  

   

0,20  

   

0,23  

   

0,15  

   

3,92  

   

0,42  

   

0,13  

   

0,08  

   

1,92  

   

0,34  

   

0,23  

   

0,16  

45 

   

3,42  

   

0,18  

   

0,17  

   

0,13  

   

4,12  

   

0,30  

   

0,09  

   

0,05  

   

2,42  

   

0,28  

   

0,19  

   

0,13  

46 

   

3,34  

   

0,20  

   

0,18  

   

0,13  

   

4,48  

   

0,28  

   

0,08  

   

0,05  

   

2,82  

   

0,32  

   

0,20  

   

0,13  

47 

   

3,80  

   

0,28  

   

0,21  

   

0,15  

   

5,46  

   

0,50  

   

0,15  

   

0,08  

   

3,40  

   

0,28  

   

0,20  

   

0,13  

 


