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RESUMO 

 

 

Este estudo teve por objetivo investigar a sedimentabilidade da água de lavagem dos filtros de 

uma estação de tratamento de água com e sem o uso de coagulante recuperado a partir do lodo 

do decantador. O trabalho experimental consistiu na recuperação do coagulante (cloreto de 

polialumínio) pela via ácida, em que foi possível obter uma concentração de 793,7 mg.L
-1

 de 

Al, que aplicado nos ensaios de coagulação, floculação e sedimentação da água de lavagem 

dos filtros permitiu a redução da turbidez para valores entre 1,4 e 3,6 uT. Nos ensaios em 

coluna de sedimentação sem a adição de coagulantes, em 120 minutos observaram-se 

condições semelhantes aos ensaios de coagulação com valores de turbidez remanescente 

variando entre 1,9 e 9,0 uT. A avaliação microbiológica da água de lavagem dos filtros após a 

clarificação foi testada para as bactérias indicadoras Escherichia coli, coliformes totais e 

Clostridium perfringens. A clarificação nos ensaios de coagulação apresentou maior redução 

na concentração remanescente de microrganismos em comparação à sedimentação sem o uso 

de condicionantes químicos. Posteriormente, a água de lavagem clarificada foi submetida a 

ensaios de desinfecção com o uso da radiação ultravioleta. Nas doses empregadas neste 

estudo, a Escherichia coli apresentou menor resistência à desinfecção, seguida de Clostridium 

perfringens e coliformes totais. 

 

 

Palavras-chave: resíduos do tratamento de água, água de lavagem do filtro, recuperação de 

coagulante, desinfecção UV, indicadores de contaminação fecal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The objective of this study was to investigate the sedimentability of the filter backwash water 

from the a water treatment plant with and without the use of coagulant recovered from the 

decanter sludge. The experimental work consisted in the recovery of the coagulant 

(polyaluminium chloride) by the acid path, in which it was possible to obtain a concentration 

of 793.7 mg.L
-1

 of Al, which applied to the coagulation, flocculation and sedimentation of 

wash water from the filters allowed to reduced turbidity to values between 1.4 and 3.6 uT. In 

the tests in sedimentation column without the addition of coagulants, in 120 minutes they 

reached similar conditions to the coagulation tests with remaining turbidity values ranging 

from 1.9 to 9.0 uT. The microbiological evaluation of the wash water of the filters after 

clarification was tested for the indicator bacteria Escherichia coli, total coliforms and 

Clostridium perfringens. The clarification in the coagulation tests presented a greater 

reduction in the remaining concentration of microorganisms in comparison to the 

sedimentation without the use of chemical conditioners. Afterwards, the clarified washing 

water was submitted to disinfection tests with the use of ultraviolet radiation. With the doses 

used in this study, Escherichia coli showed less resistance to disinfection, followed by the 

Clostridium perfringens and total coliforms. 

 

 

Keywords: water treatment residuals, filter backwash water, coagulant recovery, UV 

disinfection, faecal indicator organism. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No sistema de tratamento de água, não diferentemente de outros processos 

produtivos de transformação de matéria e energia, há a geração de resíduos. Desta forma, há a 

necessidade de transformar esta geração de resíduos e perdas em impactos não negativos ao 

meio ambiente. Com isso, a previsão e concepção de sistemas para o tratamento e disposição 

final dos resíduos gerados torna-se fundamental para a sustentabilidade e segurança do 

processo e operação das Estações de Tratamento de Água (ETAs) (PEREIRA et al., 2016; 

ACHON, BARROSO e CORDEIRO, 2013; DI BERNARDO e DANTAS, 2005; 

CORDEIRO, 1999). 

No Brasil, de acordo com o Atlas de Saneamento 2011 do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), 69,2 % da água tratada distribuída no país passa por sistemas 

de tratamento em ciclo completo, indicando que este tipo de tratamento é o mais utilizado em 

municípios com mais de cem mil habitantes (IBGE, 2011). Nesta configuração, os principais 

resíduos gerados nas ETAs correspondem fundamentalmente ao lodo gerado nos decantadores 

e à água de lavagem de filtros (DI BERNARDO, DI BERNARDO e CENTURIONE FILHO, 

2002; DI BERNARDO, DANTAS e VOLTAN, 2012; ACHON, BARROSO e CORDEIRO, 

2013).  

A literatura reporta que o volume de resíduos gerados nas estações correspondem a 

cerca de 3 - 10% do volume de água tratada no sistema (CHEN et al., 2015). Volume 

significativo quando se tratam de estações que operam com grandes vazões ou quando 

estimada a perda em níveis globais (JUNG et al., 2016). Há, ainda, a ocorrência de perdas de 

água em locais com dificuldades em obter mananciais de boa qualidade para o abastecimento 

(DI BERNARDO e DANTAS, 2005).  

A geração desses resíduos sofre influência direta da qualidade da água bruta e 

consequentemente, dos processos de tratamento utilizados na estação, que irão determinar os 

métodos de coagulação e de limpeza dos decantadores, o tipo e frequência da lavagem dos 

filtros (SLAVIK, JEHMLICH e UHL, 2013; DI BERNARDO e DANTAS, 2005; DI 

BERNARDO, SCALIZE e SOUZA FILHO, 1999).  

A disposição em cursos d’água, a recirculação nas ETAs e o encaminhamento para 

as estações de tratamento de esgotos (ETE) são os destinos comumente utilizados para os 

resíduos gerados nas estações de tratamento de água (DI BERNARDO e DANTAS, 2005; DI 

BERNARDO, DI BERNARDO e CENTURIONE FILHO, 2002). O descarte nos cursos 

d’água, tanto do efluente líquido, quanto do lodo, acarretam diversos prejuízos ao meio 
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ambiente devido à elevada concentração de sólidos e de alumínio (CORDEIRO, 1999), 

ocasionando alterações na vida aquática, formações de bancos de lodo de fundo, introdução 

de organismos patogênicos, acúmulo de metais pesados e outras substâncias potencialmente 

tóxicas (DI BERNARDO e DANTAS, 2005).  

Contudo, a recirculação da água de lavagem dos filtros de forma indiscriminada para 

o sistema pode provocar uma série de problemas para operação da ETA e para a qualidade da 

água tratada, como a elevação na concentração de microrganismos patogênicos, metais e a 

formação de subprodutos durante a desinfecção que podem comprometer a saúde pública 

(MCCORMICK e WALSH, 2010; REISSMANN e UHL, 2006; CORDEIRO, 1999). 

Dessa forma, conclui-se que é de extrema importância que sejam realizadas 

avaliações eficientes de processos de tratamento que possibilitem o aproveitamento desses 

resíduos de forma segura. Nesse contexto, a presente pesquisa buscou avaliar o emprego da 

coagulação, floculação, sedimentação e da desinfecção por radiação ultravioleta, como 

proposta de tratamento das águas de lavagem dos filtros de estação de tratamento de água, a 

partir do coagulante regenerado do lodo do decantador, e da otimização dos parâmetros 

operacionais e a qualidade final do efluente obtido para fins de reúso. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral deste trabalho foi avaliar as condições de sedimentação para 

clarificação da água de lavagem dos filtros de uma estação de tratamento de água com e sem o 

uso de coagulante, verificando a qualidade microbiológica e o uso da desinfecção por 

radiação ultravioleta. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar a água de lavagem dos filtros e o lodo do decantador da estação de 

tratamento de água em estudo; 

 Obter o coagulante regenerado a partir do lodo do decantador da estação de 

tratamento de água; 

 Avaliar o desempenho da coagulação, floculação e sedimentação utilizando 

coagulante recuperado na remoção de turbidez presentes na água de lavagem dos 

filtros; 

 Avaliar a eficiência da sedimentação em coluna na remoção de turbidez da água de 

lavagem dos filtros sem a adição de condicionantes químicos; 

 Avaliar o efeito dos processos de tratamento combinados de coagulação/floculação/ 

sedimentação, sedimentação em coluna e desinfecção por radiação ultravioleta na 

clarificação da água de lavagem e na inativação das bactérias Escherichia coli, 

coliformes totais e Clostridium perfringens. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

3.1 A GERAÇÃO DE RESÍDUOS NO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA EM 

CICLO COMPLETO 

 

O sistema de tratamento de água em ciclo completo consiste na passagem da água 

bruta captada do corpo hídrico (manancial) pelas etapas de coagulação, floculação, 

sedimentação, filtração e desinfecção, fazendo com que a água, após o tratamento, torne-se 

adequada para o consumo conforme parâmetros de monitoramento determinados pelos 

padrões de potabilidade instituídos no Brasil, na Portaria 2.914 do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2011). 

No início do tratamento, após a captação e adução, na etapa de coagulação são 

adicionados à água bruta usualmente sais de ferro ou de alumínio, que, através da ação de 

mecanismos físicos e químicos, desestabilizam as partículas coloidais, substâncias húmicas e 

microrganismos presentes na água, permitindo a aglutinação das impurezas, induzindo assim 

a formação de agregados maiores (flocos) na etapa subsequente (DI BERNARDO et. al., 

2002).  

Com isso, na floculação ocorre a mistura em baixa velocidade para promover o 

contato entre as partículas e proporcionar a formação dos flocos que serão removidos na etapa 

de sedimentação. Metcalf e Eddy (2016) descrevem a floculação como o processo de aumento 

das dimensões das partículas resultante das colisões induzidas para serem removidas por 

processos simplificados de sedimentação gravitacional e filtração. Jiang (2015) aponta a 

coagulação como essencial para controle do risco microbiológico nos processos de 

tratamento. 

A sedimentação consiste em um fenômeno físico que promove a decantação das 

partículas de maior densidade que a água, gerando o lodo de fundo que é removido 

periodicamente de forma manual ou mecanizada. Devido à baixa velocidade de sedimentação 

das partículas coloidais presentes na água, a prévia coagulação química faz-se indispensável 

durante o tratamento, objetivando à clarificação da água durante a sedimentação. Esta etapa é 

responsável pela remoção de grande parte do material suspenso e dissolvido anteriormente à 

etapa de filtração (DI BERNARDO e DANTAS, 2005).  

Seguindo com o tratamento, após a sedimentação, a água segue para a etapa de 

filtração. Nesta etapa, a água atravessa um leito filtrante de granulometria variada, constituído 
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geralmente de areia e antracito, que têm a função de remover partículas de sedimentação lenta 

ou que não foram removidas na etapa anterior, bem como cistos e oocistos de microrganismos 

(MACIEL, 2014). Após um determinado tempo de filtração, ocorre o entupimento do leito e a 

diminuição do fluxo de passagem da água e, com isso, há a necessidade da lavagem em 

sentindo contrário ao fluxo. A lavagem ocorre com a aplicação de água ou água e ar, 

promovendo a expansão do leito e, desta forma, o carreamento das impurezas impregnadas, 

gerando, como resíduo durante o processo, a água de lavagem de filtro (ALF). 

A etapa final de tratamento se dá através da desinfecção, a qual irá promover a 

inativação de microrganismos patogênicos, garantindo a qualidade microbiológica da água 

produzida. A desinfecção no Brasil ocorre usualmente através do emprego de cloro e seus 

compostos, mas também há métodos alternativos como o uso do peróxido de hidrogênio, 

ácido peracético, ozônio, radiação ultravioleta, entre outros, que podem ser aplicados de 

forma individual ou combinados.  

De acordo com USEPA (2011), após todo o processo ocorrido na estação, os 

resíduos gerados tornam-se resultantes do somatório entre os poluentes presentes na água 

bruta, os quais foram concentrados (incluindo sólidos, metais e microrganismos) e dos 

produtos químicos adicionados para proporcionar o tratamento. Chen et al. (2015) apontam 

que o volume de resíduos gerados nas estações correspondem a cerca de 3 a 10% do volume 

de água tratada no sistema.  

Di Bernardo e Dantas (2005) classificam a geração de resíduos em quatro categorias, 

compreendendo: 1º) os resíduos gerados diretamente no processo de tratamento, lodo do 

decantador (ou flotadores) e a água de lavagem dos filtros; 2º) os resíduos gerados durante o 

controle da dureza (abrandamento); 3º) resíduos dos processos de tratamento avançado para a 

remoção de compostos orgânicos específicos e; 4º) os resíduos dos processos de tratamento 

avançado para remoção de compostos inorgânicos específicos. Em uma ETA de ciclo 

completo (convencional), os resíduos gerados irão, portanto, compreender os lodos 

provenientes dos decantadores e a água da lavagem dos filtros. 

Segundo a USEPA (2011), as características e o volume de resíduos gerados 

dependem diretamente da qualidade da água bruta, da taxa de produção operacional, da 

eficiência do processo de tratamento, da quantidade de produtos químicos utilizados e do tipo 

de tratamento empregado, verificando-se, ainda, uma variação sazonal e até mensal da 

quantidade de resíduos gerados de acordo com a operação.  

Para Di Bernardo e Dantas (2005), complementando o exposto acima, a geração de 

resíduos sofre influência ainda da tecnologia de tratamento empregada, da coagulação, do uso 
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de auxiliar de coagulação, oxidantes e adsorventes, do método de limpeza dos decantadores e 

dos filtros, da habilidade da mão de obra operacional da estação, do nível de automação e dos 

processos de reuso empregados. 

 

 

3.1.1 Características do lodo do decantador 

 

A quantidade de lodo gerado no decantador depende diretamente da vazão tratada, 

dos sólidos suspensos presentes, da quantidade de coagulante e produtos químicos utilizados 

durante o tratamento (USEPA, 2011). 

Os sais de alumínio e ferro, comumente adicionados na etapa de coagulação, são 

insolúveis, reagem com a alcalinidade da água formando precipitados com os sólidos na fase 

de decantação. O lodo decantado contém, portanto, uma elevada concentração de hidróxidos 

de alumínio ou de ferro (GUIMARÃES, 2005).  

O lodo acumulado nos decantadores contém, predominantemente, os hidróxidos 

formados na coagulação e floculação, correspondendo de 35 a 50% dos sólidos presentes 

(AWWA, 1987), juntamente com a matéria orgânica, sólidos em suspensão, microrganismos, 

radionuclídeos e outros compostos orgânicos e inorgânicos que possam conter na água bruta. 

Há também a presença de metais que incluem alumínio, arsênio, cádmio, cromo, cobre, ferro, 

chumbo, manganês, níquel e zinco (USEPA, 2011) 

Os lodos provenientes da coagulação com compostos de alumínio e ferro possuem 

baixa capacidade de compactação, apresentando uma característica gelatinosa, líquido-pastosa 

(DI BERNARDO, DANTAS e VOLTAN, 2012), principalmente devido ao baixo teor de 

sólidos, necessitando de operação específicas como espessamento, desidratação ou secagem 

para a disposição final.  

Devido às suas características peculiares, os lodos de ETAs devem possuir 

tratamento e disposição final adequados. No Brasil, a grande maioria das ETAs descarta os 

resíduos em cursos d’água e redes pluviais, sem qualquer tratamento, ou encaminha para as 

estações de tratamento de esgotos (ETEs).  

A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (IBGE, 2010) apresenta os dados 

referentes à gestão de lodo no tratamento da água nos municípios brasileiros. No referido 

estudo, dos 5.564 municípios, 2.098 informaram que geram lodos no processo de tratamento 

da água. Desses municípios, 1.415 destinam os seus lodos para os cursos d’água, 
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correspondendo a aproximadamente 67% da destinação de lodos no país. Nesse contexto, a 

região sudeste é a que apresenta a maior representatividade. 

Segundo Cordeiro (1999), o descarte nos cursos d’água tanto do efluente líquido, 

quanto do lodo, acarretam diversos prejuízos ao meio ambiente devido à elevada concentração 

de sólidos e de alumínio, ocasionando perturbações na vida aquática, formações de bancos de 

lodo de fundo, introdução de organismos patogênicos, acúmulo de metais pesados e outras 

substâncias potencialmente tóxicas (DI BERNARDO e DANTAS, 2005). 

Di Bernardo, Dantas e Voltan (2012) apontam que, diariamente, o volume médio de 

resíduos gerado nos decantadores varia entre 0,1 a 3% do volume médio diário de água 

clarificada por essa unidade. 

 

 

3.1.1.1 A recuperação e o aproveitamento de coagulante extraído do lodo do 

decantador 

 

Conforme apresentado anteriormente, o lodo do decantador é rico em hidróxidos 

metálicos decorrentes da sedimentação do lodo floculado com sais de ferro ou de alumínio. A 

recuperação do coagulante torna-se uma alternativa atrativa para a gestão dos resíduos 

gerados, pois, proporciona a diminuição do volume a ser encaminhado para a destinação final 

e, acima de tudo, possibilita a reutilização do produto recuperado (GONÇALVES et al., 

1999). 

Dessa forma, verificando-se a solubilidade do alumínio e ferro, é possível inferir que 

no pH de operação da maioria das ETAs na faixa de 6 a 8 os metais possuem solubilidade 

mínima. Com base nesse comportamento, os coagulantes ficam disponíveis para recuperação 

junto aos sólidos retidos no sistema. Com isso, à medida que o pH torna-se mais ácido 

(inferior a 6) ou mais básico (superior a 8), a solubilidade dos metais aumentam (USEPA, 

2011). Gonçalves et al. (1999) determinaram a faixa ideal de pH para solubilização abaixo de 

4 e acima de 10, enquanto Di Bernardo, Dantas e Voltan (2012) apontam a faixa ideal de pH 

próximos a 2 ou superiores a 10. 

Segundo Gonçalves (1999), a etapa inicial dos processos de regeneração consistirá 

na solubilização dos hidróxidos precipitados. Contudo, paralelamente à solubilização do 

alumínio ou ferro, ocorre a solubilização de outros metais e demais impurezas contidas na 

água bruta e retidas no lodo decantado. Com isso, tem-se na maioria das vezes um material 
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impuro e que não atende às mesmas especificações de coagulantes para aplicação nos 

processos de potabilização da água (USEPA, 2011). 

Os principais processos para a recuperação de coagulantes são: recuperação pela via 

ácida, recuperação pela via alcalina, extração com solventes orgânicos e extração com 

quelantes. Dentre estas opções tecnológicas, a recuperação pela via ácida apresentou o maior 

desenvolvimento e aplicabilidade (AHMAD et al., 2016; OKUDA et al., 2014; KEELEY, 

JARVIS e JUDD, 2012; DI BERNARDO, DANTAS e VOLTAN, 2012; FREITAS, 

FERREIRA FILHO e PIVELI, 2005; GONÇALVES et al. 1999).  

A Tabela 1, apresenta o resumo do funcionamento dos principais métodos de 

recuperação de coagulantes. 

 

Tabela 1 – Métodos empregados para recuperação de coagulantes. 

Metodologia Descrição do processo Referências 

Recuperação pela via ácida Adição de ácido sulfúrico ao lodo, de 

maneira a solubilizar os hidróxidos 

presentes (pH em torno de 2). 

 

Bishop, 1978 

Fulton, 1974 

Recuperação pela via alcalina Solubilização dos hidróxidos em pH 

básico 

Masschelein et al., 1985 

Extração com solventes 

orgânicos 

Extração seletiva do alumínio 

solubilizado com o uso de solventes. 

 

Sengupta, 1992 

Gonçalves et al., 1999 

 

Recuperação por 

Complexação/Quelação 

O alumínio já solubilizado pela via 

ácida é extraído pela adição de esferas 

de polímeros quelantes (adsorventes) e, 

posteriormente, dessorvidos em ácido 

sulfúrico. 

Sengupta, 1992 

Gonçalves et al., 1999 

 

 

Além das tecnologias apresentadas, diversos autores buscam por métodos que 

promovam a remoção de impurezas do coagulante recuperado, garantindo assim a produção 

de solução com maior concentração de alumínio, mínima concentração de metais pesados e 

compostos orgânicos (KEELEY, JARVIS E JUDD, 2014), resultando em um produto que 

apresente qualidade compatível com a dos coagulantes comerciais. Com isso, garante-se 

maior segurança para a sua aplicação para fins mais nobres, como por exemplo, a produção de 

água potável.  
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Keeley et al. (2016) estudaram o desempenho de técnicas para a separação individual 

e sucessiva dos metais coagulantes. Dentre as observadas, utilizaram o pré-tratamento alcalino 

e o pós-tratamento de adsorção com carvão ativado em pó após a solubilização ácida, na 

tentativa de purificar o coagulante recuperado e aplicá-lo no tratamento de água potável.  

A separação por membranas através da ultrafiltração, a diálise de Donnan, a 

separação por cargas e a eletrodiálise ganham notoriedade nos últimos anos com o avanço das 

pesquisas relacionadas ao desenvolvimento tecnológico e à viabilidade econômica dos 

projetos (KEELEY, JARVIS e JUDD, 2014). 

Apesar das condições de pureza dos coagulantes recuperados não estarem 

plenamente alinhadas às tecnologias disponíveis, a aplicação dos coagulantes em unidades de 

tratamento de resíduos é uma realidade. A Tabela 2 resume uma série de trabalhos em que 

foram aplicados a utilização do coagulante recuperado. 

 

Tabela 2 - Recuperação de coagulante pela via ácida e sua aplicação. (continua) 

Referência 

Coagulante 

empregado no 

tratamento da água 

Recuperação de Al 

obtida 
Aplicação do coagulante 

Jung et al., 2016 PAC 99,5% 

 

Águas residuárias de indústria 

têxtil 

 

Ahmad et al., 2016 Sulfato de Alumínio - 

Remoção de sólidos suspensos 

em pH variável para a própria 

água bruta da estação 

 

Silva e Daniel, 2010 Sulfato de Alumínio 6,0% de AlsO3 

Comparação entre a ação do 

sulfato de alumínio comercial e 

a suspensão recuperada do lodo 

na floculação usando o amido 

como polímero catiônico 

auxiliar de floculação. 

 

Chen et al., 2011 PAC 65 a 75% 

Avaliar os efeitos das 

características do lodo na 

recuperação de alumínio 

 

De Julio, 2011 PAC 130 mg de Al.L
-1

 

Pós-tratamento de efluente de 

lagoa de polimento 

 

Freitas, Ferreira 

Filho e Piveli, 2005 

Sulfato de alumínio e 

Sulfato férrico 

0,8 g. L
-1

 para o Al 

e  

1,2 g. L
-1

 para o Fe 

Avaliar a qualidade do 

coagulante recuperado e propor 

uma metodologia para 

avaliação econômica para o 

emprego em sistemas de 

tratamento de esgotos 

 

Guimarães, 2005 
Sulfato de alumínio 

Cloreto férrico 

1,1% Al2O3  

1,97% FeCl3 

Tratamento da água bruta 

afluente a ETA em estudo 
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Tabela 2 – Recuperação de coagulante pela via ácida e sua aplicação. (conclusão) 

Referência 

Coagulante 

empregado no 

tratamento da água 

Recuperação de Al 

obtida 
Aplicação do coagulante 

Bishop et al., 1987 Sulfato de alumínio 2000 e 2700 mg. L
-1

 
Tratamento de água e esgoto 

para remoção de fósforo 

    

 

Keeley, Jarvis e Judd (2012); Freiras, Ferreira Filho e Piveli (2005); e Gonçalves et 

al. (1999) atestaram em seus trabalhos a viabilidade econômica da recuperação de coagulantes 

para fins de aplicação em processos físico-químicos de tratamento. Estes autores 

demonstraram que os custos embutidos com a instalação e operação das estações são 

semelhantes quando comparados a sistemas tradicionais de tratamento de lodo como 

adensamento, desaguamento, transporte e disposição final. 

 

 

3.1.2 Características da água de lavagem dos filtros 

 

A lavagem dos filtros é uma operação fundamental nas estações de tratamento de 

água e também outra grande fonte de geração de resíduos durante o processo de potabilização, 

correspondendo, conforme Di Bernardo, Dantas e Voltan (2012) a uma variação entre 0,5 a 

3% do volume tratado diariamente nas ETAs de ciclo completo. Já USEPA (2011) descreve a 

geração dos resíduos nesta unidade com uma variação entre 2 e 5% do volume de água 

produzida. 

O volume e as características da água de lavagem dos filtros são diretamente 

influenciados pelas características da água bruta afluente à estação, bem como pela 

coagulação, pelo intervalo entre as lavagens (carreiras de filtração), pelo tempo de lavagem e 

pelo método empregado. 

O método de lavagem utilizado é o fator correspondente que irá influenciar 

diretamente na geração de maiores ou menores volumes de água de lavagem. Dentre os 

métodos de lavagem comumente empregados, Heller e Pádua (2006) apresentam quatro 

categorias distintas: lavagem com água; lavagem com água e lavagem auxiliar superficial ou 

subsuperficial; lavagem inicial com ar, seguida de lavagem com água; lavagem com ar e água.  

As lavagens no sentido ascensional, comumente empregadas em filtros descendentes 

em ETAs de ciclo completo, atuam com o intuito de provocar a expansão do leito filtrante e 

romper as forças de adesão das partículas à superfície do leito. 
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Uma das opções empregadas como alternativa ao aproveitamento do volume de água 

gerado na lavagem dos filtros consiste na sua clarificação (não necessariamente) e a 

recirculação ao inicio do processo, incorporando o volume recuperado à água bruta captada. 

Gonçalves et al. (1999) recomendam que a recirculação da ALF não ultrapasse 10 % da vazão 

de água bruta.   

No entanto, a recirculação descontrolada na ETA pode ocasionar problemas 

associados principalmente à acumulação de microrganismos (bactérias, vírus, cistos de 

protozoários). Além disso, a ALF pode conter quantidades significativas de carbono orgânico 

total, substâncias húmicas coloidais e precipitadas, subprodutos da desinfecção, sólidos 

suspensos, partículas de argila e silte, metais (Fe, Mn e Al principalmente) e compostos que 

podem provocar sabor e odor à água, bem como se ligar quimicamente com outros compostos 

e gerar subprodutos durante o tratamento (USEPA, 2011; GONÇALVES et al, 1999). 

McCormick e Walsh (2010) identificaram em seus estudos o potencial de formação de 

subprodutos na desinfecção com cloro (trihalometanos – THMs e ácidos haloacéticos - 

AHAs) na recirculação de água de lavagem não tratada, não recomendando recirculações 

superiores a 10%. 

Guimarães (2005) recomenda a sedimentação da água de lavagem dos filtros antes da 

recirculação, com ou sem a adição de polímeros e desinfetantes, com a finalidade de remover 

parte dos sólidos presentes. Contudo, não apresenta dados referentes às características 

microbiológicas. 

Scalize, Di Bernardo e Seixas (1997) em sua pesquisa parasitológica realizada em 

sobrenadantes e sedimentos após a clarificação de água de lavagem de filtros rápidos 

verificaram a presença de formas parasitárias ativas de Escherichia coli, coliformes totais, 

larvas de Strongyloides stercoralis, larvas e ovos de Ancylostomidae e ovos de Hymenolepis  

nana. Recomendando a desinfecção prévia do sobrenadante dependendo da qualidade 

microbiológica. 

Freitas et al (2010) verificaram que em seus ensaios de recirculação da ALF 

clarificada sem e com uso de polímeros em ETA piloto na razão de 5 a 20% foi capaz de 

minimizar a introdução de cistos de Giardia e oocistos de Cryptosporidium na estação. 
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3.1.2.1 Clarificação da ALF por sedimentação 

 

Tanto para o aproveitamento de recursos, quanto para a disposição ambientalmente 

adequada do resíduo gerado, a clarificação da água de lavagem dos filtros contribui para 

diminuição dos riscos associados aos poluentes presentes. 

Dentre os processos químicos de tratamento, os processos de coagulação química, 

floculação e sedimentação apresentam-se como uma excelente alternativa para o tratamento 

com fins de remoção de sólidos suspensos em águas residuais, em que cada etapa do sistema 

de tratamento depende diretamente das condições de operação das etapas anteriores. Nos 

Estados Unidos 70% das estações de tratamento de água que praticam a recirculação da ALF 

utilizam a sedimentação como principal forma de tratamento (USEPA, 2002). 

Independente ou não da adição de condicionantes químicos, a decantação é um dos 

principais mecanismos de remoção de poluentes. Estudar a sedimentabilidade da água de 

estudo em testes de jarros e em colunas de sedimentação piloto é fundamental para se obter as 

velocidades de sedimentação ou taxas de aplicação superficial, parâmetros essenciais no 

dimensionamento racional de sedimentadores em sistemas de tratamento de resíduos. 

Atestando, assim, a qualidade requerida e a necessidade de unidades adicionais de tratamento 

para os fins previstos.  

Reissman e Uhl (2006) aplicaram a sedimentação para clarificação da água de 

lavagem de filtros como pré-tratamento de processo de separação por membranas. Gonçalves 

et al. (1999) apresentaram a sedimentação prévia do resíduo líquido como alternativa antes da 

recirculação controlada na ETA.  

Scalize e Di Bernardo (2000) testaram a sedimentabilidade da água de lavagem de 

filtros rápidos de uma ETA que utilizava sulfato de alumínio como coagulante, em colunas de 

sedimentação (1,4 m de altura e 91,4 mm de diâmetro e capacidade para 7,5 L de amostra) 

com e sem o uso de polímero aniônico. Nesse estudo foram alcançadas significativas 

remoções de turbidez, DQO, sólidos suspensos, coliformes totais, E. coli, ferro, alumínio, 

manganês e zinco com a aplicação de polímero. 

Freitas et al (2010) objetivaram quantificar a introdução de cistos de Giardia e 

oocistos de Cryptosporidium na recirculação da ALF em uma ETA piloto e realizaram a sua 

clarificação em coluna de sedimentação sem e com uso de polímeros (não-inônico, catiônico e 

aniônico). 
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Di Bernardo et al. (1999) utilizaram polímero aniônico em seus estudos para 

clarificação da ALF por sedimentação, observando a remoção de parâmetros físico-químicos 

e microbiológicos. 

Ferreira Filho (2017) recomenda o condicionamento químico através da aplicação de 

polímeros com o intuito de aumentar a velocidade de sedimentação para clarificação, 

possibilitando taxas de remoção de sólidos de 80% a 90%. 

 

 

3.5 O EMPREGO DA DESINFECÇÃO POR RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA PARA 

CONTROLE MICROBIOLÓGICO DA ÁGUA DE LAVAGEM CLARIFICADA 

 

De acordo com as características de cada água e considerando a carga microbiológica 

específica, é recomendável para a água de lavagem dos filtros que, além do tratamento prévio 

visando à recirculação da ALF na estação ou o aproveitamento da água para fins de reuso, que 

também ocorra o controle dos microrganismos potencialmente patogênicos de interesse da 

saúde pública.  

Neste contexto, a desinfecção por radiação ultravioleta emerge como uma tecnologia 

consolidada como solução para desinfecção em unidades de tratamento de água e de águas 

residuárias em diversos países. Avanços tecnológicos no desenvolvimento de lâmpadas 

menos onerosas e mais eficientes e a otimização de reatores permitiu a disseminação e a 

maior segurança no uso dessa tecnologia. 

A desinfecção através da radiação UV consiste em um processo físico que utiliza a 

radiação emitida por lâmpadas especiais no comprimento de onda UV-C (entre a faixa de 200 

a 280 nm – ideal em 254 nm) para romper através de uma reação fotoquímica as estruturas 

dos ácidos nucleicos (DNA e RNA), provocando disfunções no funcionamento e reprodução 

dos microrganismos. O principal critério para o seu funcionamento é a determinação da dose 

de radiação necessária para inativação dos microrganismos. A dose pode ser descrita como a 

quantidade de energia necessária por unidade de área do reator para que inativação ocorra (LI 

et al. 2017, METCALF e EDDY, 2016). 

A eficiência do processo de desinfecção depende diretamente das características 

físico-químicas da água de estudo; presença de partículas em suspensão; resistência dos 

microrganismos alvo; e da implantação e operação do sistema. Como principais vantagens 

estão o fato de não gerar subprodutos e não consumir produtos químicos durante o processo. 

Como desvantagens principais, é de extrema relevância citar a influência dos sólidos 
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suspensos sobre a eficiência da inativação, pois, a presença de partículas em suspensão atua 

como proteção para os microrganismos contra a radiação incidente. A outra desvantagem está 

relacionada à possibilidade de fotorreativação dos microrganismos após cessada a exposição 

ocorrida em doses subletais (METCALF e EDDY, 2016; GUO e HU, 2012; SOUZA et al., 

2012; USEPA, 2006; DANIEL, 2001). 

A O NWRI (2012) recomenda que para águas de reuso a turbidez não exceda 10 uT, 

apontando a faixa entre 2 e 3 uT como ótima. A USEPA (1999) aponta que as concentrações 

de sólidos suspensos totais requeridas de uma água variam entre os autores de menores que 30 

mg.L
-1

 a menores que 50 mg.L
-1

. USEPA (2003) indica a adoção de valores de turbidez de até 

10 uT. 

O uso de microrganismos indicadores nos testes de desinfecção são essenciais devido 

à facilidade na determinação em análises laboratoriais. Os principais microrganismos 

utilizados são: coliformes totais, Escherichia coli (indicadora de contaminação fecal), 

Clostrididum perfringenes (bactérias utilizadas como indicadoras de protozoários devido à 

maior resistência no ambiente externo e em processos de desinfecção) e colifagos 

(indicadores da presença de vírus). Estes microrganismos apresentam resistências diferentes a 

métodos de desinfecção, requerendo, portanto, doses diferentes para que se atinja a 

inativação. 

Hijnen, Beerendonk e Medema (2006), em sua revisão, reuniram diversos trabalhos 

comprovando a eficiência do uso da radiação ultravioleta na inativação de oocistos de 

protozoários e outros microrganismos de interesse para avaliação da qualidade da água. 

Indicando que intensidades de radiação menores que 20 mJ.cm
-2

 foram suficientes para 

inativação de bactérias e oocistos de Cryptosporidium e Giardia.  

MetCalf e Eddy (2016) citam doses de 5 a 15 mJ.cm
-2

 para inativação de 

Cryptosporidium parvum e Giardia lamblia.  USEPA (2006) indica a dose de 40 mJ.cm
-2

 

como a tipicamente aplicada em sistemas de desinfecção no tratamento de água para 

inativação de 4 log da maiorias das bactérias, protozoários e vírus. Entretanto, os adenovirus e 

Bacillus subtilis apresentam maior resistência à desinfecção UV exigindo doses superiores. 
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3.6 APLICAÇÕES DE REÚSO PARA ÁGUA DE LAVAGEM DOS FILTROS 

CLARIFICADA 

  

O termo reúso em sua definição refere-se ao aproveitamento de águas utilizadas em 

atividades humanas para o mesmo fim ou outro fim vantajoso (BREGA FILHO e 

MANCUSO, 2003).  

Conforme a recomendação de vários autores citados anteriormente neste trabalho, a 

água de lavagem dos filtros tem sido aplicada para fins de reúso na própria ETA, em sua 

maioria, através da recirculação controlada, e praticada em razões recomendadas de até 10%. 

Toda via, o tratamento prévio da ALF se faz essencial e contribui para o controle 

microbiológico, principalmente de protozoários, e para a remoção de partículas capazes de 

formar subprodutos na desinfecção. 

A USEPA (2002) em seu manual técnico para a reciclagem da água de lavagem do 

filtro recomenda a instalação de processos de tratamento garantindo a remoção de sólidos e a 

posterior desinfecção. Processos que incluem a coagulação e a sedimentação, a flotação por ar 

dissolvido, a filtração granular e a filtração com membranas. 

Contudo, parâmetros de qualidade dessa água devem ser observados para garantir o 

seu uso para fins potáveis ou não potáveis. A Resolução nº 54 do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos (BRASIL, 2005) define água de reúso como aquela que se encontra dentro 

dos padrões em função do uso pretendido. 

O reúso direto não potável compreende àquele sem a ocorrência da diluição prévia 

em corpos d´água e pode ser utilizado para fins urbanos, agrícolas e florestais, ambientais, 

industriais e na aquicultura. Como por exemplo, a lavagem de galerias de águas pluviais e da 

rede de esgoto, descargas de banheiros, lavagem de pisos, pátios e praças, irrigação 

paisagística, umectação de vias para assentamento de poeira, lavagem de veículos, combate a 

incêndios, aplicação em processos industriais (geração de energia, resfriamento, lavagem de 

gases), dentre outros (BREGA FILHO e MANCUSO, 2003; BRASIL, 2005). 

As operações de reúso proporcionam a redução da quantidade de resíduos a ser 

disposta e consequentemente, dos custos de tratamento e disposição final dos resíduos 

gerados, permitindo ainda, a produção de receita as concessionárias de abastecimento devido 

a possibilidade da comercialização do produto tratado. Além de, mostrar-se uma solução 

efetiva para a gestão dos recursos hídricos em locais com dificuldade na obtenção de água de 

qualidade para abastecimento, garantindo, com isso, a disponibilidade água potável para fins 

mais nobres. 
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No Brasil os lodos de ETAs são enquadrados como resíduos sólidos pela NBR 

10.004 (ABNT, 2004). Já o lançamento de águas residuárias em corpos d´água pela 

Resolução CONAMA nº 357/2005 (BRASIL, 20015) que é complementada e alterada pela 

Resolução nº 430/2011 (BRASIL, 2011). Neste contexto, as duas fases geradas, o lodo 

adensado e a água clarificada, podem ser julgadas por legislações distintas de acordo com o 

processo implementado de tratamento. Não havendo legislação específica para reúso em 

estações de tratamento de água, mas em função do uso previsto. 



33 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo serão apresentadas as informações referentes à condução dos ensaios 

realizados em laboratório para caracterização dos efluentes, recuperação do coagulante e 

tratamento da água de lavagem dos filtros. 

Para o desenvolvimento das atividades foi utilizada a infraestrutura existente no 

Laboratório de Saneamento e Qualidade da Água do Departamento de Engenharia Ambiental 

da UNICENTRO. 

 

 

4.1 LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

  

O presente trabalho foi realizado com o uso da água de lavagem dos filtros (ALF) e 

do lodo do decantador provenientes da Estação de Tratamento de Água que atende o 

município de Irati – Paraná. A ETA, que opera com vazão de aproximadamente 35 L.s
-1

, é do 

tipo ciclo completo e utiliza o cloreto de polialumínio (PAC) como coagulante.  

A coagulação hidráulica ocorre na adutora de água bruta, na sequência a vazão é 

desmembrada em dois conjuntos denominados ETA SEPS e ETA Metálica, esta última foco 

da pesquisa. Nesta unidade, a etapa de floculação e decantação ocorre em flocodecantadores 

circulares de alta taxa, com placas paralelas que possuem anel interno para o acúmulo de lodo, 

o qual é removido diariamente através do tubo extrator de lodo. Após a abertura da tubulação, 

o lodo removido segue por uma canaleta central ligada à rede coletora pluvial. A vazão 

nominal média dos quatro decantadores é de 13,5 L.s
-1

 e a vazão de descarga é de 1,59 L.s
-1

. 

A filtração ocorre em oito filtros rápidos circulares de fluxo descendente por 

gravidade com leito filtrante, constituído de camada dupla de areia e antracito. Metade dos 

filtros operam com uma vazão nominal 5 L.s
-1

 e o restante com 7,5 L.s
-1

. 

A correção do pH na estação se dá através da adição de hidróxido de cálcio em 

suspensão. A desinfecção ocorre com hipoclorito de sódio produzido por gerador de cloro a 

partir de cloreto de sódio, enquanto que a fluoretação ocorre mediante a adição de ácido 

fluossilícico. Após estas etapas, a água segue para o sistema de armazenamento, estando 

disponível para à distribuição. 

A lavagem dos filtros ocorre diariamente no período noturno. O procedimento de 

lavagem dos filtros ocorre inicialmente com o esvaziamento do tanque e inserção de água no 

sentido contrário (ascendente) provocando a expansão do leito filtrante e a remoção das 
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impurezas retidas até que se verifique o clareamento da água de lavagem, por um tempo total 

de lavagem cronometrado em seis minutos. A ALF é coletada por uma tubulação central 

coletora de água de lavagem, localizada na parte superior interna do filtro, e é conduzida pela 

mesma canalização de descarga do lodo dos decantadores.  A vazão estimada da água de 

lavagem é de 2,1 m
3
.min

-1
 para os filtros que operam com menor vazão e 3 m

3
.min

-1
 para os 

demais. 

Em condições normais de operação, ou seja, sem variações abruptas da qualidade da 

água bruta os filtros são lavados alternadamente, em média a cada 48 horas, ou quando a 

turbidez da água filtrada ultrapassa o limite de 0,5 uT. Carreiras maiores de filtração são 

adotadas em condições de longos períodos de estiagem, em que se percebe a estabilização na 

turbidez da água afluente à ETA. Nessa situação, há a exigência de controle rígido da 

elevação da turbidez de saída da água filtrada. 

Deste modo, todas as amostras coletadas ao longo da pesquisa correspondem à 

lavagem de quatro filtros que atingiram a carreira de filtração em 48 horas e não à coleta da 

ALF de um único filtro. Ou seja, procedeu-se a coleta da amostra geral que é descartada em 

uma operação típica de lavagem de filtros, no começo, meio e fim da lavagem. 

Para condução dos trabalhos, as amostras foram coletadas conforme apresentado na 

Figura 1, que representa o fluxograma geral de tratamento da ETA em estudo e do tratamento 

proposto nesta pesquisa para os resíduos gerados no processo de tratamento, de modo a 

verificar o desempenho das unidades de tratamento.  
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Figura 1 - Fluxograma geral da estação e dos processos de tratamento propostos na presente 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 1 e 2: pontos de coleta de amostra na ETA. 3: Coagulante recuperado para utilização na etapa 

físico-química de tratamento da água de lavagem dos filtros. 4: ALF submetida ao tratamento físico-

químicos por coagulação, floculação e sedimentação sendo encaminhada à desinfecção por radiação 

UV. 5: ALF submetida ao ensaio de sedimentação em coluna de sedimentação sendo encaminhada à 

desinfecção por radiação UV. 

 

 

4.2 RECUPERAÇÃO DO COAGULANTE DO LODO DO DECANTADOR  

  

Para realização desta etapa, procedeu-se a coleta na descarga de fundo do decantador 

da estação (200 L em galões de 35 L), objetivando-se a coleta do lodo concentrado. O lodo in 

natura e posteriormente o coagulante recuperado foram submetidos a análises de pH, 

Demanda Química de Oxigênio (DQO), sólidos totais, sólidos totais fixos, sólidos totais 

voláteis e metais (Al, Fe e Mn) conforme os métodos apresentados na Tabela 3.  

Coagulação 

Flocodecantador 

Filtração 

Desinfecção 

Fluoretação 

Água bruta 

Lodo do decantador 

Água de lavagem dos filtros 

Água tratada 

1 

2 

Coagulação 

floculação 
sedimentação 

4 

Recuperação do 

coagulante 
3 

Solubilização ácida 

Desinfecção UV 

5 

Coluna de 

sedimentação 
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A recuperação do coagulante extraído do lodo in natura do decantador a ser utilizado 

nas etapas subsequentes do trabalho seguiram a metodologia para os ensaios de solubilização 

por via ácida em escala de bancada utilizada por De Julio et al. (2011) em equipamento 

jarteste, com adição controlada de ácido sulfúrico.  

Para definição da dosagem necessária de ácido para obter o pH ideal de 

solubilização, foram utilizados 2 L de amostras de lodo homogeneizado. Com uso de 

pHmetro e agitador magnético, as doses foram adicionadas controladamente até se obter o pH 

requerido para realização do ensaio.  

Os ensaios foram realizados através do preenchimento de cada jarro do equipamento 

jarteste com 2 L de lodo homogeneizado e fixando-se os parâmetros de operação com pH 

igual a 2, rotação de 150 rpm, tempo de acidificação de 10 minutos, com retirada de alíquotas 

para monitoramento do pH durante o processo, e tempo de sedimentação de 20 minutos. 

Decorrido o tempo de repouso, o sobrenadante foi coletado e armazenado em galões 

de 35 L em temperatura ambiente. O ensaio foi repetido até que se gerasse 60 L de solução. 

Houve a retirada de uma amostra do coagulante recuperado e dos sólidos sedimentados para 

determinação da concentração de alumínio presente na solução e no concentrado residual. 

 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA DE 

LAVAGEM DOS FILTROS 

 

Após a coleta, a água de lavagem do filtro bruta e a água de lavagem submetida aos 

ensaios de tratabilidade, foram caracterizadas conforme os parâmetros relacionados na Tabela 

3. As análises descritas seguiram os procedimentos do Standard Methods for the Examination 

of Water and Wastewater (APHA, 1999). As variáveis analisadas que seguiram outras 

metodologias para determinação encontram-se indicadas na mesma tabela.  

Os ensaios microbiológicos de caracterização da água de lavagem dos filtros foram 

realizados prioritariamente após a coleta, considerando as recomendações para adequada 

preservação das amostras descritas por APHA (1999) e normas CETESB. Além disso, 

buscou-se respeitar o tempo ideal de até oito horas para realização dos ensaios 

microbiológicos não excedendo 24 horas. 
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Tabela 3 – Variáveis de controle utilizadas para caracterização e monitoramento das águas em 

estudo. (continua) 

Variáveis de controle Metodologia analítica empregada  

Condutividade elétrica (µS.cm
-1

) Potenciometria com eletrodo combinado 

Temperatura - T (ºC) Termometria com filamento de mercúrio 

pH Potenciometria com eletrodo combinado 

Turbidez (uT) Nefelometria 

Cor (uC) 

Espectrofotometria Cor verdadeira (uC) 

Absorbância 254nm - ABS254 

Alcalinidade total (mg.L
-1 

CaCO3) 
Método titulométrico 

Dureza (mg.L
-1 

CaCO3) 

Demanda química de oxigênio – DQO (mg.L
-1

) Espectrofotometria 

Sólidos totais - ST (mg.L
-1

) 

Gravimetria  

Sólidos totais voláteis – STV (mg.L
-1

) 

Sólidos totais fixos - STF (mg.L
-1

) 

Sólidos suspensos totais - SST (mg.L
-1

) 

Sólidos suspensos voláteis - SSV (mg.L
-1

) 

Sólidos suspensos fixos - SSF (mg.L
-1

) 

Sólidos sedimentáveis – SD (mL.L
-1

) Método do cone de Imhoff  

Coliformes totais - CT (UFC/100 mL) 
Membrana filtrante 

Escherichia Coli (UFC/100 mL) 

Colifagos (UFP/100mL) Ensaio de placa (CETESB, 1990) 

Clostridium perfringens (NMP/100mL) 

Técnica dos tubos múltiplos para determinação do 

número mais provável de colônias (CETESB, 

1993) 

Al (mg.L
-1

) Absorção atômica com chama 

Ferro Total (mg.L
-1

) Método tiocianato (MERCK, - ) 

Mn (mg.L
-1

) Espectrofotometria (APHA et al., 1999) 

Mn Total (mg.L
-1

) 
Método da formaldoxima (FRIES e GETROST, 

1977) 

Cu (mg.L
-1

) 

Absorção atômica com chama Zn (mg.L
-1

) 

Cd (mg.L
-1

) 
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Tabela 3 – Variáveis de controle utilizadas para caracterização e monitoramento das águas em 

estudo. (conclusão) 

Variáveis de controle Metodologia analítica empregada  

Ni (mg.L
-1

) 

Absorção atômica com chama Pb (mg.L
-1

) 

Cr (mg.L
-1

) 

 

 

 

4.3.1 Descrição dos exames microbiológicos 

 

 

4.3.1.1 Determinação de Escherichia coli e Coliformes Totais 

 

Para quantificação de E. coli e coliformes totais foi utilizada a técnica da membrana 

filtrante (APHA, 1999), em que 10 mL do meio Chromocult® Coliform Agar (Merk) foram 

distribuídos em placas de Petri estéril. A amostra de 100 mL era filtrada em membrana estéril 

de nitrato de celulose quadriculadas de 0,45 µm de porosidade em sistema Manifold para 

filtração a vácuo com trapp de segurança e filtros autoclaváveis. As membranas eram então 

colocadas nas placas e incubadas em estufa a 36 ± 1ºC por 24 ± 1 hora.  

Todos os materiais utilizados para a realização do ensaio e para a preparação do meio 

de cultura foram esterilizados em autoclave a 120ºC ± 1ºC e 103,3 kPa por 15 minutos. 

 A interpretação dos resultados por meio desta técnica se deu pela contagem das 

colônias. As colônias que apresentaram coloração azul / violeta foram identificadas como E. 

coli, e as colônias que apresentaram coloração salmão / vermelha foram identificadas como 

coliformes totais (Figura 2). Os resultados foram expressos em Unidade Formadora de 

Colônia (UFC) por 100 mL. 
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Figura 2 - Placa indicando a presença de E.coli e coliformes totais referente à amostra de ALF 

bruta nas diluições 10
-2

 e 10
-3

. 

 

 

4.3.1.2 Determinação de Coligafos 

 

Os procedimentos de ensaio seguiram as determinações da norma CETESB 5.225 

(1990) sem diluições. Para realização do ensaio foi utilizada a cepa de E. coli CIP 55.30 como 

bactéria hospedeira para os colifagos. O meio de cultura utilizado para crescimento e 

manutenção da cepa foi o TSB (Tryptone Soya Broth – Himedia M011) para 

desenvolvimento da E. coli e o meio TSA (Soyabean Casein Digest Agar - Tryptone Soya 

Agar – Himedia M290) para crescimento e quantificação dos fagos. O período de incubação 

foi de 4 a 6 horas a 36 ± 1ºC. 

A expressão dos resultados se deu através da contagem das placas de lises formadas na 

superfície do ágar (Figura 3) em unidades formadoras de placas (UFP) por 100 mL de 

amostra. 

 

Figura 3- Placas de lise indicando a presença de colifagos. 
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4.3.1.3 Determinação de Clostridium perfringens 

 

 Para quantificação do C. perfringens, utilizou-se a norma CETESB L 5.213 (1993) 

através da técnica de tubos múltiplos que foram utilizados na etapa presuntiva o DRCM 

(Differential Reinforced Clostridial Broth Base – Himedia M549) como meio de cultura, em 

que 10 mL do meio foram distribuídos em tubos de ensaio e autoclavados. Após a adição da 

amostra nas diluições necessárias, foram selados com vaselina (Figura 4 (A)) e encubados em 

estufa a 36 ± 1ºC por 48 horas ± 3 horas. 

Na etapa confirmativa 6 mL distribuídos em tubos de ensaio do meio de cultura Litmus 

Milk (Sigma - Aldrich 17158) foram utilizados para transferência de um inóculo das culturas 

positivas da etapa presuntiva, ou seja, dos tubos que apresentaram o enegrecimento ou 

turvação intensa do meio. Os tubos foram encubados em estufa a 36 ± 1ºC por 48 horas ± 3 

horas.  

Nesta etapa foram considerados como positivos os tubos que apresentaram a formação 

e rompimento de coágulos devido à formação de gases e a alteração do pH (acidificação) 

indicado pela alteração da cor do meio de cultura para rosa. 

 

Figura 4 - (a) Etapa presuntiva evidenciando o enegrecimento do meio; (b) etapa confirmativa 

da análise de C. perfringens evidenciando o rompimento de coágulos. Ambos preenchidos 

com vaselina líquida para manter o ambiente anaeróbio. 

 

  

 

O cálculo do número mais provável (NMP) por 100 mL foi obtido através do índice de 

NMP apresentado pela referida Norma para ensaios com três séries de cinco tubos.  

 

 

(a) (b) 
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4.4 ENSAIO FÍSICO-QUÍMICO EM JARTESTE – COAGULAÇÃO / FLOCULAÇÃO / 

SEDIMENTAÇÃO 

 

 

4.4.1 Ensaios preliminares 

 

A água de lavagem do filtro coletada foi submetida aos ensaios de coagulação, 

floculação e sedimentação de acordo com a metodologia apresentada por Di Bernardo, Di 

Bernardo e Centurione Filho (2002) com o uso do equipamento jarteste, utilizando-se o 

coagulante recuperado a partir do lodo do decantador, conforme descrito no item 4.2. Estes 

autores apontam o tempo de mistura rápida em unidades mecanizadas de até 30 s e o 

gradiente de mistura rápida variável entre 200 a 2000 s
-1

. Já, os gradientes e tempos de 

mistura lenta sugeridos, variam entre 10 e 60 s
-1

 em um tempo de 10 a 40 min. 

Neste ensaio foram testadas as dosagens variáveis de coagulante recuperado em 

função da quantidade de alumínio e os parâmetros relacionados na Tabela 4 abaixo. 

 

Tabela 4 – Condições operacionais dos ensaios preliminares do sistema de tratamento por 

coagulação/floculação/sedimentação. 

Parâmetro Condições operacionais adotadas 

Dosagem do coagulante recuperado (DC) 0, 5, 10, 15, 20 e 25 mg Al.L
-1

 

pH de coagulação 5 a 9 

Gradiente de mistura rápida (GMR) 500 s
-1

 

Tempo de mistura rápida (TMR) 30 s 

Gradiente de mistura lenta (GML) 40 s
-1

 

Tempo de mistura lenta (TML) 10 e 20 min 

Velocidade de sedimentação (VS) 1,4; 0,7 e 0,5 cm.min
-1

 

 

Inicialmente, as amostras foram homogeneizadas pelo tempo de 1 minuto com 

gradiente de mistura de 200 s
-1

 para todos os ensaios. Neste processo houve ajustes de pH em 

cada jarro, variando-se a dosagem de base ou ácido em função do volume de coagulante a ser 

adicionado, e do pH requerido. Após esse tempo, ocorreu o ajuste programado para a rotação 

da mistura rápida e despejou-se o volume de coagulante simultaneamente em todos os jarros. 

Após o tempo de mistura rápida determinado, houve o recolhimento de uma alíquota para 

conferência do pH de coagulação. O equipamento alternou automaticamente para a rotação e 

tempos programados para mistura lenta de acordo o apresentado na Tabela 4. 
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Após o tempo de floculação iniciou-se a contagem do tempo de sedimentação. Ao 

atingir a velocidade de sedimentação prevista, as amostras foram coletadas, totalizando ao 

final de cada ensaio a combinação de 18 amostras. Adotou-se o tempo de 2s de descarte e 20s 

de coleta em todos os ensaios. 

Após os tempos de sedimentação propostos, as amostras de sobrenadante coletadas 

foram submetidas às análises de turbidez e cor aparente, que foram selecionadas como critério 

para a definição dos pontos mais satisfatórios em relação à dosagem de coagulante empregada 

e o pH de coagulação. Para avaliação da eficiência do tratamento houve a comparação entre 

os parâmetros determinados após os ensaios e os mesmos parâmetros observados na 

caracterização da ALF bruta em estudo. Dessa forma, foram elaborados diagramas de 

coagulação para melhor visualização e interpretação dos resultados obtidos. Todos os ensaios 

foram realizados em triplicata. 

Os ensaios preliminares, além de demonstrarem o comportamento da água em estudo, 

objetivaram a obtenção de valores de turbidez remanescente menores que 10 uT, prevendo-se 

este nível máximo de turbidez requerida para a realização dos ensaios posteriores de 

desinfecção por radiação ultravioleta. E, ainda, encontrar as faixas satisfatórias de dosagem de 

coagulantes e pH de coagulação; e não condições de operações ótimas, devido à grande 

variabilidade das amostras obtidas em função das condições de operação da ETA. 

  

 

4.4.2 Ensaios para obtenção da dosagem satisfatória de coagulante recuperado 

 

A partir dos ensaios anteriores ocorreram ajustes nas dosagens de coagulante 

aplicadas. Nesta etapa, todos os ensaios foram conduzidos em pH 7 e todos os procedimentos 

realizados foram executados conforme os procedimentos detalhados no ensaio anterior, 

variando conforme a descrição a seguir: 

1. Os jarros foram preenchidos e iniciou-se a homogeneização da amostra e correção do 

pH (por 1 min a 200s
-1

); 

2. Adicionou-se a dosagem de coagulante prevista em cada jarro, variando-se, nesta 

etapa, entre: 10, 15, 20, 25 e 30 mg Al.L
-1

.  

Os demais processos foram realizados conforme os procedimentos descritos na etapa 

anterior, repetindo-se, inclusive, os tempos de mistura e velocidades de sedimentação, 

buscando-se, desse modo, maior confiabilidade no comportamento dos resultados devido à 
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grande variabilidade das amostras obtidas. Após os tempos de sedimentação, foram medidos 

os valores de turbidez e cor aparente remanescentes. 

 Os ensaios foram realizados com cinco repetições. Cada amostra foi previamente 

caracterizada conforme descrito no item 4.3. Os resultados foram expressos em curvas de 

remoção de turbidez. A condição satisfatória alcançada para a remoção requerida neste ensaio 

foi repetida para geração de água de alimentação para os ensaios na unidade de desinfecção 

por radiação UV, conforme descrito no item 4.6. 

 

4.5 ENSAIO EM COLUNA DE SEDIMENTAÇÃO – ESTUDO DA VELOCIDADE DE 

SEDIMENTAÇÃO DA ÁGUA DE LAVAGEM DOS FILTROS ADMITINDO 

SEDIMENTAÇÃO TIPO 2 

 

Partículas presentes em soluções diluídas não sedimentam de forma discreta 

(individual) e tendem a se aglomerar durante a sedimentação ao longo do tempo, induzindo ao 

aumento do tamanho e, consequentemente, da velocidade de sedimentação (METCALF e 

EDDY, 2016).  Admitindo-se este comportamento, nesta fase dos experimentos, optou-se por 

testar a sedimentabilidade da ALF em uma coluna de sedimentação, para determinação 

experimental da velocidade de sedimentação conforme metodologia descrita por Jordão e 

Pessoa (2005).  

A realização de ensaios de clarificação em coluna de sedimentação, além de 

descreverem o comportamento da água de estudo, permitem a determinação dos parâmetros 

operacionais para realização de ensaios futuros em escala piloto e servem de base, por 

exemplo, para a definição de parâmetros de projeto para implantação de decantadores. 

A velocidade de sedimentação pode ser calculada através da razão entre a altura da 

coluna de sedimentação e o tempo. A vantagem desse método é obter dados de remoção em 

diversas profundidades de sedimentação. 

 

 

4.5.1 Descrição da coluna de sedimentação e da condução dos ensaios 

 

A coluna foi confeccionada em PVC, com 2 m de altura, 150 mm de diâmetro e 

capacidade para um volume de 35,3 L, com três pontos de amostragem denominados de H1, 
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H2 e H3 localizados a 0,50 m, 1,00 m e 1,50 m de profundidade, respectivamente, e uma saída 

de fundo, localizada abaixo da coluna para esgotamento. 

O preenchimento da coluna se deu de forma manual. Em seguida, a amostra foi 

homogeneizada por 1 minuto com o auxílio de uma haste de ferro com 10 mm de diâmetro, 

composta por dez pás de 100 mm de largura por 50 mm de altura, distribuídas ao longo da 

coluna, conforme ilustra a Figura 5. A haste foi acoplada em uma furadeira (Skil 6055), com 

acionamento manual e baixa velocidade de rotação. Nessa etapa dos trabalhos não houve a 

adição de coagulante recuperado. 

Os ensaios foram conduzidos à temperatura ambiente e as amostras foram coletadas a 

cada 10 minutos por um tempo total de 120 minutos nos três pontos de amostragem. Ao final 

de cada ensaio, foram geradas 36 amostras as quais foram submetidas às análises de turbidez 

e cor aparente, como critérios adotados para verificação do desempenho do sistema. Após os 

ensaios, a coluna era lavada com água corrente e água destilada. 

Os resultados desses experimentos foram apresentados em porcentagens de remoção 

para os pares profundidade versus tempo de sedimentação e representados em malhas de 

pontos ou curvas, segundo a metodologia apresentada por Jordão e Pessoa (2005). A 

interpolação dos dados e as isolinhas de eficiência constante foram geradas por meio da 

análise de dados do software Spring, versão 5.4.2. 

Usualmente, os ensaios em colunas requerem a expressão dos resultados em termos 

de sólidos suspensos totais ou sólidos totais para lodos concentrados. Como a turbidez está 

diretamente ligada à presença de partículas em suspensão, devido à facilidade de medição e 

economia de tempo e recursos, este foi o parâmetro adotado de monitoramento e controle dos 

ensaios de sedimentação em coluna.  

Ferreira Filho (2017) recomenda a adoção de uma correlação entre os dados de 

turbidez e SST para a água bruta, para estimativa da concentração de sólidos presentes no 

sistema. Dessa forma, foi estabelecida a correlação entre a concentração de sólidos e a 

turbidez da água de lavagem dos filtros em estudo utilizando como referência todos os dados 

obtidos durante as coletas e caracterizações realizadas ao longo da pesquisa. A análise dos 

dados foi realizada através do programa MS Excel. 
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Figura 5 - Esquema simplificado da coluna de sedimentação. (a) Vista frontal: localização dos 

pontos de coleta H1, H2 e H3. (b) Interior da coluna evidenciando o posicionamento da haste 

para homogeneização inicial. 

 

 

  

4.6 ENSAIOS DE DESINFECÇÃO POR RADIAÇÃO UV 

 

4.6.1 Detalhamento da unidade experimental de desinfecção 

 

O reator de radiação ultravioleta de bancada utilizado para realização dos ensaios de 

desinfecção em batelada encontra-se detalhado na Figura 6. O reator é confeccionado em aço 

(a) (b) 
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inox composto por uma câmara de irradiação e uma cúpula refletora de alumínio que dá 

suporte às lâmpadas. 

As lâmpadas de baixa pressão de vapor de mercúrio utilizadas nesta pesquisa 

possuem potência nominal de 15 W (Phillips), estão distanciadas em 2,2 cm, cujo 

acionamento ocorre por interruptores individuais localizados na parte externa superior do 

reator. Para todos os ensaios, as seis lâmpadas foram mantidas ligadas. 

Figura 6 - Detalhamento do reator de desinfecção por radiação ultravioleta: em (a) 

detalhamento do reator fotoquímico e em (b) a cúpula refletora. 

 

Fonte: adaptado de Bilota e Daniel (2007). 

 

 

4.6.2 Determinação da intensidade da radiação UV em comprimento de onda 254 nm 

 

Anteriormente aos ensaios de desinfecção, para quantificação da intensidade de 

radiação UV emitida pelas lâmpadas e obtenção da intensidade média de radiação no interior 

do reator (I0) foram estipulados 56 pontos equidistantes em 5 cm, através de uma malha de 

pontos, medidos com radiômetro (Vilber Loumart VLX-3W) equipado com sensor em 

comprimento de onda de 254 nm (SOUZA et al., 2012). 
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Adotou-se o tempo de 15 minutos para estabilização das lâmpadas antes do início das 

medições e de todos os ensaios de desinfecção. Após esse tempo, foram tomados os valores 

da intensidade de radiação em cada um dos pontos. A partir do valor médio obtido através das 

medições foi possível calcular a intensidade média de radiação emitida pelas lâmpadas. O 

software Spring 5.4.2 foi utilizado para geração das isolinhas de intensidade constante de 

radiação dentro do reator. 

A partir do valor de I0, e levando-se em consideração a absorbância 254 nm da água 

de estudo, foi possível calcular a intensidade média de radiação (Im), através da Lei de Beer-

Lambert (Equação 1). 

 

    
  

   
           

(1) 

 

Im = intensidade média efetiva (mW.cm
-2

); 

I0= intensidade média da radiação emitida pela fonte e aplicada à superfície 

(mWs.cm
-2

); 

L = espessura da lâmina líquida (cm); 

α = coeficiente de atenuação dado por              . Nesta equação “A” representa 

a absorbância a 254 nm da água em estudo, medida em cubeta de 1,0 cm. 

 

Por fim, a dose média efetiva de radiação aplicada no reator pode ser determinada 

através da Equação 2, em função da intensidade média, considerando a ocorrência de 

atenuação (METCALF e EDDY, 2016). A dose representa o principal parâmetro atribuído à 

desinfecção por radiação UV, correspondendo ao produto entre a intensidade e o tempo de 

exposição. 

        

(2) 

 

   = dose média efetiva de radiação UV (mWs.cm
-2

) 

   = intensidade média de radiação (mW.cm
-2

) 

t = tempo de exposição (s) 
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4.6.3 Condução dos ensaios de desinfecção 

 

4.6.3.1 Caracterização da água de lavagem dos filtros e pré-tratamento físico-químico 

e em coluna de sedimentação  

 

Anteriormente aos ensaios de desinfecção, a ALF foi submetida aos ensaios em 

coluna de sedimentação e de coagulação, floculação e sedimentação em jarteste. Todos os 

ensaios foram realizados no mesmo dia das coletas, no menor intervalo de tempo possível.  

Para os ensaios físico-químicos adotou-se a dosagem de coagulante de 30 mg Al.L
-1

, 

mistura rápida de 500 s
-1

 por 30 s e  mistura lenta de 40 s
-1

 por 10 minutos. Após 15 minutos 

de sedimentação, o sobrenadante foi coletado e armazenado. O ensaio foi repetido até a 

geração de volume suficiente de ALF clarificada (7,2 L) para preenchimento do reator UV até 

a lâmina líquida adotada de 4 cm. Uma alíquota foi reservada para caracterização físico-

química e microbiológica. 

Para os ensaios de sedimentação em coluna de sedimentação determinou-se o tempo 

de duas horas a 1,00 m de profundidade (H2 = 1,00 m). A coluna foi previamente lavada com 

água corrente e posteriormente com água destilada. Da mesma forma que os ensaios 

anteriores, após o preenchimento da coluna, a amostra foi homogeneizada por 1 minuto. 

As águas clarificadas (ensaio em jarteste e ensaio em coluna) foram coletadas com o 

auxílio de um balde previamente lavado em água corrente, água destilada, desinfetado com 

álcool 70% e enxaguado com água destilada para então ser encaminhadas para o reator UV. 

A água de lavagem bruta, a água de lavagem submetida aos ensaios físico-químicos e 

em coluna de sedimentação foram caracterizadas conforme os parâmetros e métodos 

apresentados na Tabela 3. Ao todo foram realizadas cinco campanhas amostrais. 

 

 

4.6.3.2 Execução dos ensaios de desinfecção 

 

Inicialmente, as seis lâmpadas eram ligadas simultaneamente e o reator era mantido 

ligado por 15 minutos para estabilização das lâmpadas. Colocava-se o sobrenadante da água 

de lavagem pré-tratada por coagulação, floculação e sedimentação até a lâmina liquida de 4 

cm para todos os ensaios. 
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A ALF clarificada foi mantida em agitação no interior do reator por três agitadores 

magnéticos, com espaçamento equidistante. Os tempos de exposição utilizados foram de 10, 

20, 30, 60 e 90 segundos, em função das doses requeridas.  

Após cada tempo de exposição à radiação UV, alíquotas de 150 mL, as quais não 

representam redução significativa da altura da lâmina líquida adotada, foram retiradas para 

exames microbiológicos para avaliação da inativação dos microrganismos indicadores. Ao 

final de cada ensaio o reator era lavado com água destilada, desinfetado com álcool 70% e 

posteriormente enxaguado com água destilada. Em seguida procedia-se o enchimento do 

reator com a água de lavagem dos filtros após o ensaio de clarificação em coluna de 

sedimentação. Todo o material utilizado para coleta e reservação das amostras eram 

previamente esterilizados em autoclave a 120ºC ± 1ºC e 103,3 kPa por 15 minutos. 

A inativação dos microrganismos indicadores Escherichia coli, coliformes totais e 

Clostridium perfringens foram utilizados como critério na avaliação do desempenho dos 

tratamentos em escala de bancada, físico-químico e da sedimentação em coluna e da 

sequencial desinfecção por radiação UV na remoção dos microrganismos indicadores. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  

5.1 RECUPERAÇÃO DO COAGULANTE A PARTIR DO LODO DO DECANTADOR 

 

O objetivo instituído para esta etapa consiste em realizar a caracterização do lodo em 

estudo e aplicar a metodologia para recuperação do coagulante do lodo do decantador. 

A Tabela 5 apresenta a caracterização físico-química do lodo coletado nos 

flocodecantadores da estação de tratamento de água, o qual foi utilizado para o ensaio de 

recuperação de coagulante. 

 

Tabela 5 – Caracterização do lodo de decantador. 

Parâmetros Média ± desvio padrão 

pH 6,8 ± 0,07 

DQO filtrada (mg.L
-1

) 47 

ST (mg.L
-1

) 11141 ± 4229 

STF (mg.L
-1

) 10321 ± 3794 

STV (mg.L
-1

) 2069 ± 387 

SST (mg.L
-1

) 8990 ± 4042 

SSF (mg.L
-1

) 7610 ± 3699 

SSV (mg.L
-1

) 1955 ± 347 

Fe total (mg.L
-1

) 306,6 ± 11,5 

Mn (mg.L
-1

) 0,040 

Al (mg.L
-1

) 1,08 

 

O lodo em estudo apresenta valores de pH dentro da faixa indicada por Di Bernardo, 

Dantas e Voltan (2012) que apontam de acordo com seus estudos que os resíduos gerados 

quando a coagulação na estação de tratamento de água é realizada com sal de alumínio, 

resulta em valores de pH compreendidos entre 5,0 e 8,0.  

Segundo Di Bernardo e Dantas (2005), os teores de sólidos suspensos totais nos 

lodos de decantadores dependem diretamente da operação da estação como a frequência e 

duração da descarga. Estes autores indicam o teor de SST variáveis entre 5000 e 15000 mg.L
-

1
. Ao comparar as características observadas pelos parâmetros determinados na caracterização 

físico-química do lodo, averigua-se que as amostras se enquadram nas faixas reportadas pelos 

referidos autores. 
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O lodo in natura apresentou uma quantidade elevada de ferro (306,6 mg.L
-1

) e baixa 

quantidade de alumínio disponível, indicando que a maior parte do alumínio encontra-se 

complexado, devido, principalmente, ao pH. A presença do ferro é atribuída a teores de ferro 

e outros metais e impurezas presentes no coagulante, as quais reagem com as partículas 

presentes na água e somam-se aos precipitados. Ao compararmos com o estudo conduzido por 

Di Bernardo, Dantas e Voltan (2012), foram encontrados 940 mg.L
-1

 de ferro no lodo 

proveniente da descarga do decantador em uma ETA que opera com sulfato de alumínio como 

coagulante. Os demais parâmetros citados na caracterização realizada pelo autor apresentam 

os seguintes valores: pH 7,9; manganês de 10,0 mg.L
-1

; DQO  de 640 mg.L
-1

; SST de 22005 

mg.L
-1

; SSF de 17980 mg.L
-1

 ; e SSV de 4025 mg.L
-1

.  

Devido à grande concentração de sólidos na amostra, optou-se por medir a DQO 

filtrada, ou seja, a parte que representa a parcela solúvel após a remoção da fração particulada 

da DQO, resultando em um valor de 47 mg.L
-1

. 

As condições de ensaio adotadas para a recuperação de coagulante mostraram-se 

eficientes na obtenção de coagulante recuperado em função da concentração de alumínio 

obtida (Tabela 6), resultando em concentração média de 793,7 mg.L
-1

 de alumínio contidos no 

sobrenadante após o ensaio de acidificação.  

  

Tabela 6 – Caracterização do coagulante recuperado a partir da acidificação do lodo do 

decantador. 

Parâmetros (mg.L
-1

) Média ± desvio padrão 

ST 8896 ± 23,3 

STF 2519 ± 49,7 

STV 6377 ± 49,9 

SST 89 ± 8,5 

SSF 67 ± 5,1 

SSV 21 ± 4,0 

Fe 136,7 ± 11,5 

Mn 8,42 ± 7,2 

Al 793,7 ± 38,9 

 

De Julio et al. (2011), em seus estudos com a recuperação de coagulante em ETAs 

que utilizam o PAC como coagulante, obtiveram a quantidade de Al igual a 130 mg.L
-1

 no 

sobrenadante após a acidificação,  mantendo o pH de acidificação de 1,5 a 2,0 por 10 min em 

uma agitação de 185 s
-1

 e 20 min de sedimentação. 
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Silva e Daniel (2010) acidificaram o lodo proveniente da clarificação da água de 

lavagem dos filtros, mantendo o pH 2 por 1 hora de agitação e obtiveram 6,0% de Al2O3 na 

suspensão recuperada em comparação a 7,5% de Al2O3 do sulfato de alumínio comercial 

utilizado na estação de tratamento de água. 

A quantidade elevada de manganês presente no sobrenadante indica que a 

acidificação provocou a solubilização de outros compostos, liberando-os para meio em 

referência aos valores obtidos durante a caracterização do lodo in natura. 

Com relação à presença de sólidos no lodo acidificado, a maior parte dos sólidos 

totais presentes no coagulante pertencem à fração volátil, ou seja, representado pela presença 

de material orgânico. Em relação aos sólidos suspensos, observa-se que a maior parte era 

compreendida por sólidos fixos com valor médio de 67 mg.L
-1

, enquanto que a fração volátil 

apresentou valor médio de 21 m.L
-1

. 

Nota-se a redução dos níveis de ferro presentes no lodo in natura em relação ao 

observado no sobrenadante do lodo acidificado. DANDOLINI (2014), em seus estudos em 

uma ETA que utilizava sulfato de alumínio como coagulante, obteve em suas amostras de 

lodo líquido 2242 mg.L
-1

 de Fe e  3462 mg.L
-1

 de Al após lixiviação ácida (utilizando tempo 

de acidificação de 24h e filtração em papel filtro). Indicando um crescimento nas 

recuperações dos metais de interesse com o aumento do volume de ácido utilizado na 

lixiviação. 

 

 

5.2 ENSAIOS PARA CLARIFICAÇÃO DA ALF 

 

 

5.2.1 Características da água de lavagem dos filtros  

 

A Tabela 7, apresenta a caracterização físico-química da água de lavagem dos filtros 

utilizada nos ensaios de coagulação, floculação e sedimentação preliminares, otimizados e na 

coluna de sedimentação. 
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Tabela 7 – Resultados das análises dos parâmetros utilizados na caracterização da água de 

lavagem dos filtros bruta utilizada nos ensaios preliminares. 

Parâmetro Ensaios preliminares 
Ensaios de 

tratamento 

pH 6,9 ± 0,1 7,0 ± 0,1 

Temperatura (ºC) 18,5 ± 0,7 17 ± 1,6 

Condutividade elétrica (µS/cm) 72,1 ± 3,5 73,1 ± 8,30 

Cor aparente 2989 ± 904,1 5856 ± 3882,5 

Cor verdadeira 5,3 ± 1,8 16 ± 8,6 

Turbidez (uT) 477 ± 64,9 818 ± 495,8 

DQO (mg.L
-1

) 45 ± 13,6 116 ± 40,4 

ST (mg.L
-1

) 579 ± 141,4 1011 ± 464,8 

STF (mg.L
-1

) 435 ± 92,0 735 ± 397,6 

STV (mg.L
-1

) 143,3 ± 50,1 276 ± 83,5 

SST (mg.L
-1

) 478 ± 99,2 880 ± 384,7 

SSF (mg.L
-1

) 381 ± 72,0 722 ± 316,4 

SSV (mg.L
-1

) 97 ± 27,6 158 ± 77,2 

SD (mg.L
-1

) 83 ± 39,6 163 ± 79,5 

Alcalinidade 28 ± 2,9  23 ± 13,5 

Dureza 56 ± 47,4 63 ± 17,1 

Coliformes totais (UFC/100 mL) 1,08 x 10
5
 ± 2,13 x 10

4
 1,59 x 10

4
 ± 1,6 x 10

4
 

Escherichia Coli (UFC/100 mL) 1,21 x 10
4
 ± 3,76 x 10

3
 1,48 x 10

4
 ± 2,6 x 10

4
 

Colifagos (UFP/100mL) 48,75 ± 37,5 ND 

Clostridium perfringens (NMP/100mL) 1,6 x 10
4
 1,6 x 10

4
 

Fe (mg.L
-1

) 18,7 ± 1,2 37 ± 8,2 

Mn (mg.L
-1

) 0,4 1,54 ± 0,8 

Al (mg.L
-1

) ND ND 

Pb NM 0,22 ± 0,01 

Ca NM 5,73 ± 0,4 

Mg NM 1,84 ± 0,3 

K NM 0,89 ± 0,4 

Notas: ND - não detectado; NM - não medido. 

 

As amostras foram submetidas às análises de zinco, cádmio, níquel, chumbo e 

cromo, no entanto, a presença desses metais na água de lavagem não foi detectada. 

Foi encontrada uma ampla faixa de valores de sólidos suspensos totais para as 

amostras da água de lavagem. De acordo com Di Bernardo e Dantas (2005) as ALFs 

apresentam uma variação de 100 a 600 mg.L
-1 

na concentração de sólidos suspensos totais, 
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parâmetros diretamente ligados à qualidade da água, método de lavagem aplicado e forma de 

operação.  

Di Bernardo, Dantas e Voltan (2012), indicam que a concentração de SST na ALF 

em condições críticas de operação varia entre 100 e 700 mg.L
-1

. Todavia, USEPA (2011) 

apresenta uma variação de 50 a 400 mg.L
-1

 classificando-a como uma água diluída, devido 

aos altos volumes de água aplicados na retrolavagem e à reduzida concentração de partículas 

presentes. 

Giglio (2015) gerou a ALF por meio de ensaios em escala de bancada (jarteste), 

utilizando o PAC como coagulante em água sintética com turbidez média de 134 uT e obteve 

na caracterização da ALF pH igual a 7,0; turbidez de 6,5 uT; DQO de 6,7 mg.L
-1

 e sólidos 

totais de 90 mg.L
-1

. Di Bernardo, Scalize e Souza Filho (1999), ao analisarem a água de 

lavagem de uma ETA que utiliza sulfato de alumínio como coagulante, obtiveram valores de 

pH de 6,9; turbidez de 58 uT; DQO de 35 mg.L
-1

;  sólidos totais de 88 mg.L
-1

; alumínio 0,3 

mg.L
-1

,ferro de 6,0 mg.L
-1

 e manganês de 0,1mg.L
-1

. 

Di Bernardo et al. (2002) obtiveram intervalos de variação nas suas amostras de água 

de lavagem para os parâmetros pH entre 6,9 e 8,0; turbidez entre 50 e 170 uT; DQO entre 30 e 

50 mg.L
-1

; sólidos totais entre 90 e 370 mg.L
-1

; sólidos fixos entre 70 e 160 mg.L
-1

; sólidos 

voláteis entre 20 e 210 mg.L
-1

. 

Freitas et al. (2010) registraram uma concentração de 2,3 x 10
1
 de coliformes totais 

na ALF bruta, com turbidez de 33,5 uT, não identificando a presença de E. coli, fato atribuído 

à lavagem dos filtros com água clorada apresentando, inclusive, residual de cloro livre na 

ALF. 

De maneira geral, pode-se concluir que a água de lavagem dos filtros utilizada nessa 

pesquisa apresentou valores de diversos parâmetros de qualidade semelhante aos verificados 

em outros estudos em ETAs que operam em ciclo completo. 

 

 

5.2.2 Ensaios em jarteste 

 

Os ensaios de clarificação da água de lavagem de filtros permitiram determinar as 

melhores condições de tratamento antes da realização dos ensaios de desinfecção com 

radiação UV. Os resultados obtidos estão descritos a seguir. 
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5.2.2.1 Ensaios preliminares  

 

Os ensaios preliminares executados nas condições operacionais descritas na Tabela 4 

(item 4.4.1) e tempo de mistura lenta (TML), variando em 10 e 20 minutos, foram realizados 

de forma a obter condições satisfatórias de remoção de turbidez em função da variação da 

dosagem de coagulante regenerado e do valor de pH. 

Após a realização dos ensaios foram construídos os diagramas de coagulação (pH x 

dosagem de coagulante) para as três velocidades de sedimentação determinadas (Figuras 7 e 

8). A área delimitada pela linha de traço contínuo gerada através da interpolação realizada 

com o uso do software Spring, versão 5.3.2, representa a região em que os valores de turbidez 

são iguais a 10,0 uT. 

Na Figura 7 (a), entre as dosagens de coagulante de 10 e 15 mg.L
-1

 e pH entre 9,0 e 

9,5, foram obtidos valores de turbidez remanescente menores que 10 uT. No entanto, pode-se 

verificar que a velocidade de sedimentação de 1,4 cm.min
-1

 não foi amplamente favorável 

para remoção de turbidez, de acordo com o esperado. Para segunda velocidade de 

sedimentação empregada, conforme diagrama apresentado na Figura 7 (b) manteve-se uma 

condição similar ao ensaio anterior e entre as dosagens de 15 a 25 mg.L
-1

 e pH de coagulação 

entre 7,3 e 8,1 ocorreram remoções satisfatórias, resultando também em turbidez 

remanescentes menores que 10 uT, com vantagem de menor consumo de base para correção 

do pH.  

Com a diminuição da velocidade de sedimentação, na Figura 7 (c), é possível 

observar que mantiveram-se constantes os valores de turbidez remanescente entre pH 9,0  e 

9,5 nas dosagens 10 e 15 mg.L
-1

. E verificado uma ampliação da região satisfatória nas 

maiores dosagens empregadas conforme a redução dos valores de pH. Nesta velocidade de 

sedimentação obteve-se uma ampliação da área ótima em pH neutro na dosagem de 10 mg.L
-1

 

de coagulante recuperado. 
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Figura 7 - Diagramas de coagulação para turbidez remanescente nos ensaios com TML = 10 

min: dosagem de coagulante recuperado entre 5 e 25 mg Al.L
-1

, mistura rápida de GMR = 500 

s
-1

 por TMR= 30s, mistura lenta de GML = 40 s
-1

 e sedimentação de (a) VS = 1,4 cm.min
-1

, (b) 

VS = 0,7 cm.min
-1

 e (c) VS = 0,5 cm.min
-1

. 

 

 
 

 

 

Da mesma forma, para os ensaios com TML de 20 minutos foram gerados os 

diagramas de coagulação para as velocidades de sedimentação empregadas, conforme Figura 

8. 

Pode-se verificar que a velocidade de sedimentação de 1,4 cm.min
-1 

não foi 

suficiente para clarificação da água de estudo, devido à elevação na turbidez provocada pela 

formação intensa de flocos de baixa sedimentabilidade durante a etapa de mistura lenta. Na 

Figura 8 (a), observa-se que apenas entre o pH 7,5 e 8 e as dosagens entre 10 e 25 mg.L
-1

 

foram encontradas condições de turbidez remanescente de até 10 uT. Percebe-se a expansão 

dessas regiões em um deslocamento para as condições de pH ácido com a diminuição da 

velocidade de sedimentação implicando em maiores tempos de detenção no sistema. 

 

(a) (b) 

(c) 
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Figura 8 - Diagramas de coagulação para turbidez remanescente nos ensaios com TML = 20 

min: dosagem de coagulante recuperado entre 5 e 25 mg Al.L
-1

, mistura rápida de GMR = 500 

s
-1

 por TMR= 30s, mistura lenta de GML = 40 s
-1

 e sedimentação de (a) VS = 1,4 cm.min
-1

, (b) 

VS = 0,7 cm.min
-1

 e (c) VS = 0,5cm.min
-1

. 

 

 

 

 

 

Observa-se na Figura 8 (b) que com a alteração da velocidade de sedimentação entre 

as dosagens de coagulante recuperado de 5 a 15 mg.L
-1

 nos pH 7 a 8 indicaram turbidez 

remanescente menores que 10 uT. A ampliação dessa região é observada nas dosagens de 15 a 

25 mg.L
-1

 em pH 5 a 8, demonstrando turbidez remanescente menores que 4 uT na maior 

dosagem de coagulante recuperado empregada entre pH 7 e 7,5 expressando as melhores 

remoções observadas. 

Pode-se notar que a condição de velocidade de sedimentação de 0,5 cm.min
-1

 foi a 

que forneceu menor turbidez remanescente de até 10 uT, conforme a Figura 8 (c), nas 

dosagens de 15 a 25 mg.L
-1

 em toda a faixa de pH ensaiada. 

(a) (b) 

(c) 
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O tempo de floculação (TML) de 20 min apresentou maior área de abrangência, 

considerando a remoção de turbidez, demonstrando uma ampla faixa de pH de trabalho, o que 

também pode estar relacionado à variabilidade da amostra. 

Na terceira velocidade de sedimentação as faixas de remoção foram amplamente 

superiores às encontradas nas velocidades de sedimentação empregadas anteriormente, entre 

15 e 25 mg.L
-1

 de coagulante e pH entre 4 e 8, entre pH de 6,7 e 7,5 nas dosagens de 10 e 15 

mg.L
-1

. Manteve-se a remoção entre pH 9 e 9,5 e 10 e 15 mg.L
-1

 de coagulante recuperado. 

Diante desse cenário, é possível inferir que em condições de pH elevado, as remoções foram  

satisfatórias em uma pequena região. Todavia em condições de pH baixo e neutro, as faixas 

de trabalho são ampliadas, no entanto, requerendo maior consumo de coagulante recuperado. 

Dessa forma, para o tempo de mistura lenta fixado em 10 min e na velocidade de 

sedimentação de 0,5cm.min
-1 

necessitou de menor correção de pH e consumo satisfatório de 

coagulante. 

Analisando-se as Figuras 7 e 8 na menor velocidade de sedimentação, foi possível 

observar que o pH de coagulação em torno de 7 mostrou-se o mais adequado para essas 

condições de tratamento nas dosagens de 10 a 25 mg Al.L
-1

 para TML de 20 min e de 15 a 25 

mg Al.L
-1

 para TML de 10 min.  

 

 

5.2.2.2 Ensaios de tratamento para definição da dosagem adequada de coagulante 

recuperado 

 

Na sequência, a partir dos ensaios preliminares foram variadas as dosagens de 

coagulante de 10, 15, 20, 25 e 30 mg Al.L
-1 

e mantido o pH 7 em todos os ensaios. 

Novamente foram testadas as velocidades de sedimentação para confirmação da melhor 

dosagem de coagulante. Os ensaios foram realizados com cinco repetições. 

A Figura 9 sintetiza os resultados médios obtidos para os valores de turbidez 

remanescente para os ensaios com TML = 10 min e TML = 20 min em função das dosagens de 

coagulante empregadas. 

É possível notar uma grande variação do comportamento das amostras no tempo de 

floculação de 10 min. Para a primeira velocidade de sedimentação (Figura 9-a) há uma 

elevação na turbidez em relação a ALF bruta, provocada pela intensa formação de flocos de 

baixa sedimentabilidade nas dosagens de coagulante aplicadas de 10 a 25 mg.L
-1

, 

corroborando com os ensaios preliminares em que foram gerados os diagramas de coagulação. 
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Posteriormente, na segunda velocidade de sedimentação ocorre a reorganização das partículas 

e constante clarificação do líquido sobrenadante alcançando turbidez remanescente menores 

que 10 uT para as menores dosagens de coagulante recuperado aplicadas nos tempos de 

mistura lenta de 10 min e nas dosagens de 15 de 30 mg.L
-1

 para o tempo de mistura lenta de 

20 min.  

  

Figura 9 – Turbidez remanescente média para TML = 10 e 20 min e dosagem de coagulante 

variável. Velocidade de sedimentação de: (a) VS = 1,4 cm.min
-1

, em (b) VS = 0,7 cm.min
-1

 e 

em (c) VS = 0,5cm.min
-1

. 

    

 

 

A Figura 9 (b) expõe os resultados obtidos para a segunda velocidade de 

sedimentação empregada, em que os valores de turbidez remanescente média ficaram abaixo 

de 30 uT para todos os ensaios. Para as dosagens de coagulante recuperado de 10 e 15 mg.L
-1

, 

a turbidez remanescente manteve-se abaixo de 10 uT durante os ensaios com TML = 10 

minutos. Já para a mistura lenta de 20 minutos, foram registradas turbidez remanescente 

menores que 10 uT nas dosagens de 15 e 30 mg.L
-1

. 

Para última velocidade de sedimentação testada (Figura 9-c), os valores médios 

obtidos de turbidez remanescente ficaram abaixo de 6 uT para todos os ensaios. Para a 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

10 15 20 25 30 

Tu
rb

id
e

z 
 

re
m

an
e

sc
e

n
te

 (u
T)

 

Dosagem de coagulante recuperado (mg.L-1) 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

10 15 20 25 30 

Tu
rb

id
e

z 
 

re
m

an
e

sc
e

n
te

 (u
T)

 

Dosagem de coagulante recuperado (mg.L-1) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

10 15 20 25 30 

Tu
rb

id
e

z 
 r

e
m

an
e

sc
e

n
te

 (u
T)

 

Dosagem de coagulante recuperado (mg.L-1) 

TML = 10 min TML = 20 min (c) 

(a) (b) 



60 

 

dosagem de coagulante de 30 mg.L
-1

, conforme indicado pela seta, registrou-se o menor valor 

observado para turbidez (3,2 ± 1,2 uT).  

Di Bernardo, Dantas e Voltan (2012), em seus estudos em uma ETA utilizando 

sulfato de alumínio como coagulante, submeteram as amostras de ALF para clarificação em 

equipamento jarteste (TMR = 1 min, GMR = 350 rpm, TML = 3 min, GML= 100 rpm e 24 min de 

sedimentação) variando as dosagens de polímero aniônico de 1, 2, 3, 4 e 5 mg de 

polímero.gSST
-1

 da amostra. A melhor dosagem de polímero encontrada foi de 4 mg.g
-1

, 

obtendo turbidez remanescente de 0,90 uT. A amostra ensaiada sem adição de polímero 

resultou em turbidez remanescente de 96,3 uT após o mesmo tempo de sedimentação 

(turbidez inicial da ALF bruta igual a 180 uT). 

Para os ensaios subsequentes foram definidas as condições operacionais descritas na 

Tabela 8, por proporcionarem as melhores remoções de turbidez, conforme os ensaios 

anteriores. 

 

Tabela 8 – Parâmetros definidos após os ensaios preliminares e de otimização em jarteste. 

Parâmetros Sigla Unidade Valor 

Dosagem de coagulante recuperado DC mg.L
-1

 30 

pH de coagulação - - 7 

Gradiente de mistura rápida GMR s
-1

 500 

Tempo de mistura rápida TMR s 30 

Gradiente de mistura lenta GML s
-1

 40 

Tempo de mistura lenta TML min 10 

Velocidade de sedimentação VS cm.min
-1

 0,5 

 

 

5.2.3 Ensaios na coluna de sedimentação 

 

O estudo do desempenho da coluna de sedimentação para clarificação da ALF foi 

realizado com as mesmas amostras às quais foram submetidas aos ensaios de 

coagulação/floculação/sedimentação no equipamento jarteste. As concentrações de sólidos 

suspensos totais utilizadas para condução dos ensaios variaram de 435 a 1546 mg.L
-1

 e a 

turbidez da ALF variou de 286 a 1713 uT. 

Conforme descrito no item 4.5, as amostras a cada combinação de tempo e 

profundidade foram avaliadas em termos de turbidez remanescente. A Tabela 7 apresentada 

no item 5.2.1 detalha as características da água submetida ao ensaio de sedimentação. A 
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Figura 10 demonstra graficamente o comportamento das curvas de sedimentação da ALF nas 

condições ensaiadas em termos de porcentagem de remoção de turbidez ao longo do tempo. 

 

Figura 10 - Eficiência de remoção de turbidez em 120 min para: (a) turbidez inicial Ti = 616 

uT e concentração de SST = 888 mg.L
-1

; em (b) turbidez inicial Ti = 286 uT e concentração 

de SST = 435 mg.L
-1

; em (c) turbidez inicial Ti = 697 uT e concentração de SST = 673 mg.L
-

1
; em (d) turbidez inicial Ti = 778 uT e concentração de SST = 858 mg.L

-1
; e em (e) inicial Ti 

= 1713 uT e concentração de sólidos suspensos SST = 1546 mg.L
-1

. 

 

 

   
 

Para todas as concentrações iniciais de SST e turbidez analisadas, após 60 minutos 

de sedimentação, não foram observados acréscimos significativos nas percentagens de 

remoção para as alturas H1 e H2, implicando em remoções maiores que 90% (em H2 igual a 

97,7% em 60 minutos e 99,1% em 120 min). Contudo, o ganho das frações removidas a partir 

desse tempo é imprescindível quando se requer alta qualidade para o efluente do sistema, 

neste trabalho objetivando-se turbidez final remanescente menor que 10 uT. 
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É possível observar que há uma tendência na elevação da turbidez ao longo do tempo 

e da profundidade da coluna, indicado nos gráficos anteriores nos pontos com ausência de 

remoção. Interpretando os resultados, verifica-se que no ponto H3 ocorre, inicialmente, o 

aumento na concentração de sólidos. Para as amostras com maior concentração de SST na 

entrada do sistema maior é o tempo necessário para obtenção de porcentagens de remoção 

satisfatórias, conforme evidenciado para os ensaios com SST = 1546 mg.L
-1

 e SST = 888 

mg.L
-1

, extrapolando os tempos adotados neste ensaio (120 min). 

Em virtude deste comportamento, ao contrário do que se esperava em razão das 

características floculentas dos sólidos presentes na ALF, há o indicativo também da 

ocorrência da sedimentação do tipo zonal (Sedimentação Tipo 3) (METCALF e EDDY, 2016; 

JORDÃO E PESSOA, 2005).  

Freitas et al. (2010), em seus estudos sobre a clarificação da ALF em uma ETA 

convencional que utiliza sulfato de alumínio como coagulante, nos ensaios sem a adição de 

polímeros (agitação de 300s
-1

 durante 5 minutos, tempo de repouso de 44 minutos) em uma 

coluna de sedimentação (confeccionada em PVC, diâmetro de 15 cm, 120 cm de altura com 

21 L de capacidade), obtiveram velocidade de sedimentação de 2,2 cm.min
-1

 e turbidez final 

remanescente de 12,8 uT (turbidez inicial da amostra de 33,5 uT). Enquanto que neste 

trabalho considerando a altura H2/t120, a velocidade de sedimentação foi inferior, 

correspondendo a 0,83 cm.min
-1

 e a turbidez remanescente média nesta etapa foi igual a 6,4 ± 

4,1 uT. 

Di Bernardo et al. (1999) estudaram a sedimentação da ALF em coluna de 

sedimentação (115,6 cm de altura entre o nível d’água e o ponto de coleta 3) com e sem a 

adição de polímero aniônico (2 mg.L
-1

). No ensaio sem a adição de polímero em que a 

amostra foi homogeneizada e sedimentada durante 60 minutos (coletas a cada 10 min) foi 

registrada a redução do valor de turbidez de 76 uT para 44,1 uT. 

A partir da interpolação dos dados de remoção de turbidez ao longo do tempo e da 

profundidade da coluna de sedimentação, foi possível elaborar as curvas de isoeficência com 

o auxílio do software Spring, versão 5.4.2. A partir delas pode-se extrair as curvas de remoção 

constante para 60%, 70%, 80% e 90% de eficiência de remoção de turbidez conforme as 

Figuras 11, 12, 13 e 14, em que é possível inferir o tempo de remoção de turbidez requerido 

ao longo das profundidades assistidas e da eficiência de remoção esperada para cada amostra 

ensaiada. 
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Figura 11 - Remoção de turbidez em função da profundidade e do tempo de sedimentação 

para Ti = 616 uT. Porcentagens de remoção a partir da interpolação dos dados. 

 

 

Na Figura 11 (acima) não foram obtidas remoções no tempo ensaiado para 90% na 

altura H3, o que também é evidenciado pela Figura 10 (a), indicando uma elevação na turbidez 

provocada pela concentração das partículas na parte inferior da coluna. 

Para o ensaio 4 com SST = 858 mg.L
-1

 e Ti = 778 uT (Figura 10 – d) as eficiências 

de remoção foram acima de 90% para a profundidade H1 em 20 minutos, H2 em 30 minutos e 

H3 em 50 minutos. Apresentando uma elevação na turbidez nos minutos inicias de ensaio e, 

posteriormente, a remoção sem tendências de decaimento. Com isso, não foi possível realizar 

a interpolação dos dados a partir das remoções observadas e o gráfico de remoção constante 

não foi elaborado por não poder evidenciar de forma satisfatória o comportamento geral da 

sedimentação em função dos dados registrados. 

 

Figura 12 - Remoção de turbidez em função da profundidade e do tempo de sedimentação 

para Ti = 286 uT. Porcentagens de remoção a partir da interpolação dos dados. 
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Figura 13 - Remoção de turbidez em função da profundidade e do tempo de sedimentação 

para Ti = 697 uT. Porcentagens de remoção a partir da interpolação dos dados. 

 

 

Figura 14 - Remoção de turbidez em função da profundidade e do tempo de sedimentação 

para Ti = 1713 uT. Porcentagens de remoção a partir da interpolação dos dados. 

 
Nota: Para H3 não houveram remoções nos tempos ensaiados. 

 

As maiores profundidades da coluna de sedimentação demandaram maiores tempos 

para obter eficiências elevadas. Observa-se que para t = 30 min, é possível obter eficiências 

de remoção de turbidez superiores a 90% na altura H1. 

Para o ensaio com elevada concentração de turbidez (Figura 14) houve demanda 

maior de tempo para clarificação da ALF. É possível observar que a partir de 50 minutos não 

foram registrados incrementos de remoção. Indicando que há necessidade de maior tempo de 

detenção para chegar às remoções esperadas. 

A Figura 15 representa graficamente as taxas de aplicação superficiais obtidas para 

cada condição amostral ensaiada considerando-se a profundidade H2 = 1,00 m da coluna de 
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sedimentação. Os gráficos permitem a seleção de taxas para uma eficiência de remoção 

desejada em termos de turbidez. 

Quanto maior a remoção requerida, menores são as taxas de aplicação superficial, 

implicando em maior requisito de área para implantação de unidades de sedimentação. Para 

90% de remoção de turbidez a maior taxa obtida foi de 37,89 m
3
.m

-2
.dia

-1
 para os ensaios com 

Ti = 697 uT (Figura 15- c). 

 

Figura 15 - Curva característica da remoção de turbidez pelo tempo de detenção e taxa de 

aplicação superficial para (a) Ti = 616 uT, (b) Ti = 286 uT, (c) Ti = 697 uT e (d) Ti = 1546 

uT. 

 

 

 

A associação entre a concentração de sólidos e a turbidez da ALF foi estabelecida 

(Figura 16) para estimar os valores de sólidos suspensos totais, por meio do coeficiente 

angular da regressão linear estabelecido entre os valores de turbidez e os valores de sólidos 

suspensos totais obtidos, em que foram utilizados os dados oriundos de todas as coletas 

realizadas ao longo da pesquisa. Os resultados indicaram uma correlação linear positiva forte 

em função do valor obtido para o coeficiente de correlação R
2
 = 0,89. 

Estimar a contribuição de sólidos presentes na água de lavagem é essencial para 

determinação de sistemas de recirculação da ALF ou de disposição final, por exemplo, 
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descarga de sedimentos em cursos d’água. Ferreira Filho (2017) afirma que o teor de sólidos 

no lodo de ALF clarificada encontra-se em uma faixa variável entre 0,4% e 0,8%. 

 

Figura 16 – Correlação estabelecida entre os valores de turbidez e os sólidos suspensos totais 

para água de lavagem dos filtros. 

 

 

A adoção da turbidez como parâmetro de resposta nos ensaios em coluna de 

sedimentação mostrou-se eficiente principalmente devido à rápida determinação e facilidade 

do emprego do método em detrimento à análise de sólidos suspensos totais que exigem maior 

tempo na determinação e uso de materiais para o grande número de amostras geradas neste 

ensaio. Ademais, a análise de SST pode conduzir a erros analíticos pela rápida colmatação do 

papel filtro em águas concentradas (Maria, 2013), bem como a imprecisão em águas 

clarificadas com baixa concentração de sólidos.  

  

 

5.3 ENSAIOS DE DESINFECÇÃO COM RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA 

 

 

5.3.1 Intensidade e doses médias efetivas de radiação 

 

A partir da medição da intensidade de radiação UV emitida pelas lâmpadas foi 

possível gerar a Figura 17, a qual indica o comportamento da distribuição da radiação dentro 

do reator utilizado na presente pesquisa.  

Analisando as isolinhas de intensidade constante traçadas entre os pontos medidos, 

torna-se evidente que não há uma distribuição homogênea da radiação dentro do reator 
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R² = 0,8998 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 

Só
lid

o
s 

su
sp

e
n

so
s 

to
ta

is
 (

m
g.

L-
1 )

 

Turbidez (uT) 



67 

 

implicando no surgimento de zonas sujeitas ao recebimento de níveis de intensidade de 

radiação diferentes. Em consequência, justifica-se a adoção da agitação durante a condução 

dos ensaios, não apenas para manter os sólidos em suspensão na massa líquida, mas também 

para garantir uma melhor distribuição da ALF dentro do reator. 

 

Figura 17 - Isolinhas geradas a partir da medição da intensidade de radiação em mW.cm
-2

 

com a malha de pontos no interior do reator UV. 

 

 

A intensidade média emitida pelas lâmpadas medidas através do radiômetro foi de 

5,77 ± 1,23 mW.cm
-2 

para as 6 lâmpadas ligadas. Com o valor de I0 e do coeficiente de 

atenuação calculado, as intensidades médias efetivas foram obtidas e, por fim, a dose média 

aplicada em função dos tempos de exposição pré-determinados conforme indicado pela 

Tabela 9. 

Tabela 9 - Doses médias efetivas de radiação UV obtidas para os tempos de exposição 

empregados. 

Tempo de 

exposição (s) 

Dose (mWs.cm
-2

) 

Ensaios em jarteste Ensaios com coluna 

10 47,3 ± 0,7 49,6 ± 0,1 

20 94,6 ± 1,4 99,1 ±2,2 

30 141,9 ± 2,1 148,7 ± 3,3 

60 

90 

282,8 ± 4,2 297,3 ±6,7 

425,7 ± 6,3 446,0 ± 10,0 
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5.3.2 Características da ALF bruta e clarificada nos ensaios de desinfecção 

 

Após a definição das condições de tratamento para clarificação da ALF, os ensaios 

foram realizados com cinco repetições. A ALF foi submetida ao tratamento físico-químico 

(conforme parâmetros descritos na Tabela 8) e à coluna de sedimentação para comparação das 

eficiências e posterior realização dos ensaios de desinfecção com radiação ultravioleta.  

A seguir são detalhados os resultados obtidos através das amostragens realizadas, 

conforme os parâmetros determinados no item 4.3 (Tabela 3) utilizados para avaliação dos 

tratamentos empregados. Os dados amostrais obtidos foram submetidos à análise estatística 

descritiva, apontando as tendências e variabilidades obtidas durante o período de amostragem 

da pesquisa. 

 

 

- Remoção de turbidez 

 

A turbidez é um parâmetro essencial de controle operacional nas estações de 

tratamento de água, utilizada para controle direto dos processos. Este parâmetro está 

relacionado ao desempenho dos processos de desinfecção, principalmente por radiação UV, 

devido à interferência dos sólidos em suspensão na eficiência do processo de desinfecção, 

agindo como proteção para microrganismos patogênicos (FARRELL et al., 2018). 

 A Figura 18 indica os valores de turbidez para a água de lavagem dos filtros da ETA 

estudada e tratada através dos ensaios físico-químicos em jarteste e clarificada através dos 

ensaios em coluna de sedimentação. A turbidez da ALF bruta variou entre 153 e 348 uT. É 

representativa a remoção de turbidez alcançada nas duas condições de estudo, obtendo-se 

eficiência média de remoção para os dois ensaios superiores a 98%, atingindo turbidez 

remanescente entre 1,4 uT e 3,6 uT  para os ensaios em jarteste e 1,9 uT e 9,0 uT nos ensaios 

em coluna de sedimentação. A qualidade da água de lavagem de filtros após os tratamentos 

propostos foi considerada adequada para ensaios de desinfecção por radiação ultravioleta, 

conforme recomendado por USEPA (2003), que estipula o valor máximo de turbidez de 10 

uT. 
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Figura 18 – Valores mínimos, médios, máximos e desvio padrão de turbidez obtidos para a 

ALF bruta, clarificada nos ensaios em jarteste e em coluna de sedimentação. 

 

 

 

Freitas et al. (2010) encontraram valores de turbidez variando de 33,5 a 49,1 uT em 

ALF bruta da ETA piloto que utilizava sulfato de alumínio como coagulante. Após ensaios 

em coluna de sedimentação sem a adição de polímeros, obteve turbidez remanescente de 12,8 

uT. 

Ferreira Filho (2017) apresenta dados de clarificação da água de lavagem dos filtros 

com e sem a adição de polímeros e obteve para velocidades de sedimentação menores que 3 

cm.min
-1

 valores de turbidez remanescente menores que 5 uT. 

Huang et al. (2011) realizaram a pré-coagulação da água de lavagem dos filtros para 

filtração em membrana de microfiltração. Utilizando o PAC como coagulante nas dosagens de 

0; 0,5; 2,5; 5; 10 e 15 mg.L
-1

 de Al,  alcançaram remanescentes de turbidez próximas de 13,5; 

6,5; 7,0; 5; 5,5 e 6,0 uT em pH 7,0. A turbidez inicial da amostra era de 309 uT, a 

concentração de sólidos totais de 635 mg.L
-1

 e de sólidos suspensos 234 mg.L
-1

.  

 

 

- Cor aparente e cor verdadeira 

 

Na Tabela 10 está apresentado o resumo estatístico dos dados de cor aparente e cor 

verdadeira da água de lavagem de filtros bruta, da ALF clarificada através dos ensaios físico-

químicos em jarteste e da ALF clarificada através dos ensaios em coluna de sedimentação.  
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Tabela 10 – Valores mínimos, médios, máximos e desvio padrão de para cor aparente e cor 

verdadeira para a ALF bruta e clarificada em ensaio de coagulação/floculação/sedimentação e 

em coluna de sedimentação. 

 

 Parâmetros Cor aparente Cor verdadeira 
A

L
F

 

B
ru

ta
 

Média ± desvio padrão 1976 ± 230,0 13,3 ± 6,7 

Valor mínimo 1570 6 

Valor máximo 2225 27 

A
L

F
 

Ja
rt

es
te

 Média ± desvio padrão 19,5 ± 7,5 10,7 ± 5,1 

Valor mínimo 10 4 

Valor máximo 32 21 

A
L

F
 

C
o

lu
n

a 

Média ± desvio padrão 35,3 ± 16,7 16,4 ± 7,5 

Valor mínimo 13 8 

Valor máximo 60 29 

 

Os valores médios de cor aparente para a ALF bruta foram de 1976 ± 230,0 uC, 19,5 

± 7,5 uC para a ALF clarificada nos ensaios em jarteste e de 35,3 ± 16,7 uC para os ensaios 

em coluna de sedimentação, demonstrando que a cor aparente pode ser facilmente removida 

pelos processos estudados já que está diretamente ligada à fração particulada. 

Os valores para cor verdadeira mostraram-se próximos para todas as condições, 

coma maior redução registrada nos ensaios de clarificação com uso da 

coagulação/floculação/sedimentação. Os valores médios estiveram entre 13,3 ± 6,7 uC para a 

ALF bruta, 10,7 ± 5,1 uC para a ALF submetida aos ensaios em jarteste e 16,4 ± 7,5 uC para a 

ALF submetida aos ensaios em coluna de sedimentação. 

 

 

- Remoção de Demanda Química de oxigênio (DQO) 

 

A DQO média registrada para a ALF bruta foi de 76,8 mg.L
-1

,  com valor mínimo de 

67,0 mg.L
-1 

e máximo de 129,5 mg.L
-1

. Após o tratamento físico-químico em jarteste, a média 

obtida para a DQO foi de 18,1 mg.L
-1

 e, após a coluna de sedimentação, foi de 32,2 mg.L
-1

. É 

possível constatar na Figura 19 que os valores de DQO encontrados nas amostras submetidas 

ao tratamento por coagulação/floculação/sedimentação foram inferiores às submetidas à 

sedimentação na coluna de sedimentação sem a utilização de qualquer condicionante. Estes 



71 

 

resultados indicam que o processo de coagulação removeu maior quantidade de sólidos em 

suspensão e sólidos dissolvidos que conferem a presença de material orgânico e inorgânico. 

 

Figura 19 – DQO: valores mínimos, médios e máximos obtidos para a água de lavagem dos 

filtros submetida ao tratamento por coagulação/floculação/sedimentação e sedimentação em 

coluna. 

 

 

 

 

- Remoção de sólidos 

 

 Neste tópico são apresentados os resultados referentes às análises de ST, STF e STV, 

SST, SSF e SSV. A presença de sólidos interfere na eficiência do processo de desinfecção por 

radiação UV, pois, podem ser responsáveis pela associação dos microrganismos patogênicos 

às partículas, fazendo com que eles não recebam a radiação, ou seja, servindo de escudo 

protetivo e limitando a ação desinfetante, além de diminuir a intensidade de penetração da 

radiação na profundidade do reator. As concentrações requeridas de uma água variam entre os 

autores de menores que 30 mg.L
-1

 a menores que 50 mg.L
-1

 para sólidos suspensos totais 

(USEPA, 1999).   

  O resumo estatístico dos dados obtidos estão apresentados na Figura 20 e representam 

a variação da concentração de sólidos antes e após os tratamentos realizados. 
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Figura 20 – Desempenho dos ensaios de tratabilidade para os parâmetros: (a) ST, (b) STF e 

(c) STV, (d) SST, (e) SSF e (f) SSV. 

 

 

  

 
 

De modo geral, a concentração de sólidos foi reduzida em todos os ensaios para a 

ALF submetida à clarificação em jarteste e na coluna de sedimentação. A concentração de 

sólidos totais decaiu de 656 ± 431,6 mg.L
-1

 para 330  ±  44,9 mg.L
-1

   e 65 ± 17,6 mg.L
-1

   

para os ensaios em jarteste e na coluna de sedimentação, respectivamente.  

A fração de sólidos orgânicos volatilizada foi reduzida nos ensaios de clarificação. A 

maior redução ocorreu nos ensaios em jarteste, em que os valores variaram de 123 ± 45 mg.L
-

(a) (b) 

(c) (d) 

(e) (f) 
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1
 para ALF bruta, para 42,8 ± 31,7 mg.L

-1
  nos ensaios em jarteste e 36,3 ± 28,1 mg.L

-1
   nos 

ensaios em coluna. 

Os sólidos totais fixos indicam a fração de sólidos de natureza mineral 

correspondente a 533 ± 415 mg.L
-1

  na ALF bruta, 308 ± 44,5 mg.L
-1

  após os ensaios de 

coagulação/floculação/sedimentação e 37,6 ± 34,6 mg.L
-1

  após os ensaios de sedimentação 

em coluna. Nos ensaios de coagulação, floculação e sedimentação houve uma remoção 

significativa da fração de sólidos, contudo, ainda permanece presente uma elevada 

quantidade, fato que pode estar atribuído ao incremento de sais pela etapa de coagulação. 

Por sua vez a concentração de sólidos suspensos foi reduzida de 380 ± 76,7 mg.L
-1

   

para 8,5 ± 4,6 mg.L
-1

 nos ensaios em jarteste e para 13,6 ± 11,2 mg.L
-1

 nos ensaios em coluna 

de sedimentação, indicando que a maior parcela dos sólidos presentes são facilmente 

removíveis por sedimentação, sem necessidade do uso de coagulantes. Desse montante, os 

sólidos suspensos fixos variaram de 286 ± 77,2 mg.L
-1

 para 3,3 ± 3,4 mg.L-1 após a 

coagulação/floculação/sedimentação e para 8,7 ± 11,6 mg.L
-1

 na água clarificada na coluna de 

sedimentação. Os sólidos suspensos voláteis variaram de 93,3 ± 37 mg.L
-1

 na ALF bruta para 

6,7 ±  3,3 mg.L
-1

 após a coagulação/floculação/sedimentação e 6,4 ± 10,9 mg.L
-1 

após a 

sedimentação em coluna sem a adição de coagulante. 

 

 

- pH, alcalinidade e dureza 

  

A Figura 21 apresenta o resumo dos dados obtidos para os parâmetros pH, 

alcalinidade e dureza. No decorrer dos ensaios o pH da água de lavagem dos filtros manteve-

se em torno de 7,0. A alcalinidade auxilia a água na resistência a alterações de pH causadas 

pela adição de ácidos e deve-se à presença de hidróxidos, carbonatos e bicarbonatos na água, 

mais comumente bicarbonatos de cálcio e magnésio. A alcalinidade registrada para a ALF 

bruta foi de 26 ± 7,5 mg.L
-1

 de CaCO3 para a ALF clarificada nos ensaios de 

coagulação/floculação/sedimentação os valores registrados ficaram em torno de 18,4 ± 7,5 

mg.L
-1

 de CaCO3 e para a ALF clarificada em coluna de sedimentação os valores foram de 19 

± 3,2 mg.L
-1

 de CaCO3, evidenciando que houve redução desse parâmetro pelo uso da 

coagulação e também devido à remoção de sólidos após a clarificação evidenciado nos 

ensaios na coluna de sedimentação. 
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Os valores de dureza apresentaram um pequeno decréscimo em relação à ALF bruta 

(de 36 ± 6,0 mg.L
-1

 de CaCO3 para 34,9 ± 9,3 mg.L
-1

 de CaCO3 jarteste e 29,7 ± 3,5 mg.L
-1

 de 

CaCO3 nos ensaios em coluna). O que pode estar atribuído a retirada de  

 

Figura 21 – Desempenho dos ensaios de tratabilidade. (a) pH. (b) Alcalinidade. (c) Dureza. 

 

   

 

 

 

- Condutividade elétrica 

 

Altos valores de condutividade estão associados à grande concentração de íons na 

solução e estão ligados à presença de sólidos dissolvidos totais, os quais podem ser calculados 

pela diferença entre a concentração de sólidos totais e sólidos suspensos, bem como pode ser 

obtido através da estimativa a partir dos valores da condutividade (METCALF e EDDY, 

2016). 

Na Figura 22, o gráfico representa os valores mínimos, médios, desvio padrão e 

valores máximos medidos para a condutividade elétrica para os dois tratamentos empregados. 

Para a ALF bruta e a ALF submetida aos ensaios em coluna de sedimentação, os valores de 

(a) (b) 

(c) 
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condutividade mantiveram-se próximos (71,5 ± 11,3 µcm.cm
-1

  para 67,8 ± 9,6 µcm.cm
-1

). 

Pode-se observar uma elevação considerável dos valores de condutividade para a ALF 

submetida aos ensaios de clarificação em jarteste, o que pode estar relacionado às substâncias 

dissolvidas presentes no coagulante que foram adicionadas à água de lavagem na etapa de 

coagulação, resultando em valores médios de sólidos dissolvidos de 321,5 mg.L
-1

 nos ensaios 

em jarteste frente a 51,7 mg.L
-1

 na ALF clarificada nos ensaios em coluna de sedimentação. 

Conforme pode-se observar o valor calculado dos sólidos dissolvidos foi, de fato, superior na 

ALF submetida à coagulação. 

 

Figura 22 - Desempenho dos ensaios de tratabilidade para o parâmetro condutividade. 

 

 

 

 

- Absorbância em comprimento de onda de 254 nm 

 

As doses de radiação ultravioleta aplicadas na desinfecção dependem diretamente da 

absorbância da água em estudo. Portanto, este parâmetro é de extrema importância para 

ensaios de desinfecção com uso da radiação UV. Alterações nos valores de absorbância estão 

diretamente ligados à concentração de sólidos suspensos, metais, principalmente o ferro, 

compostos orgânicos e inorgânicos presentes na água (METCALF e EDDY, 2016). Conforme 

a Figura 23, os valores registrados variaram entre 0,027 a 0,048  cm
-1

 para a ALF bruta com 

média de 0,04 ± 0,01 cm
-1

.  
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Figura 23 - Desempenho dos ensaios de tratabilidade para absorbância 254 nm. 

 

Os tratamentos realizados para clarificação da ALF contribuíram para melhora da 

qualidade da água ser desinfetada, removendo substâncias capazes de interferir no processo, 

no entanto, não alteraram de forma significativa os valores obtidos para a absorbância. 

O aumento nos ensaios em jarteste pode estar associado a constituintes dissolvidos 

que proporcionam aumento da absorbância, que nos ensaios em desinfecção podem atenuar a 

intensidade da radiação UV, ou seja, requerer maior quantidade de radiação para que se atinja 

a dose prevista (METCALF e EDDY, 2016). 

Huang et al. (2011) registraram valores de absorbância para a ALF bruta de 0,059 

cm
-1

 e, após a coagulação com PAC, de 0,016 a 0,018 cm
-1

 associando esta redução a 

remoção de carbono orgânico dissolvido. 

 

 

- Alumínio, ferro, manganês e cobre 

 

A presença de metais em concentrações elevadas pode comprometer a qualidade da 

água para diversos fins de reuso, bem como interferir negativamente no desempenho do 

processo de desinfecção por radiação UV.  Dentre os compostos inorgânicos, o ferro pode ser 

considerado de alta relevância, pois, na sua forma dissolvida, absorve a radiação UV, 

comprometendo a eficiência esperada para o sistema, além de se depositar sobre os tubos das 

lâmpadas, provocando a diminuição da intensidade de radiação que chega ao meio líquido 

(METCALF e EDDY, 2016). 

Os valores obtidos para os metais analisados para a ALF bruta e clarificada estão 

descritos na Tabela 11. Para o ferro houve um decaimento da concentração registrada nos dois 

ensaios de clarificação, o qual foi reduzido a concentrações de no máximo 0,2 mg.L
-1

. O 

manganês apresentou concentrações elevadas nos ensaios com a ALF clarificada por meio da 
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coagulação/floculação/sedimentação, no entanto, inferiores a ALF bruta. A determinação dos 

valores da concentração de manganês também é essencial para ensaios com radiação UV, 

visto que possui alta capacidade de absorção de radiação UV (METCALF e EDDY, 2016). 

Para os dois ensaios de clarificação, o alumínio apresentou valores inferiores a ALF bruta. 

 

Tabela 11 - Resumo estatístico para alumínio, ferro, manganês e cobre em mg.L
-1

. 

 Parâmetros Al Fe Mn Cu 

A
L

F
 

B
ru

ta
 

Média ± desvio padrão 0,12 ± 0,27 12,1 ± 4,0 0,50 ± 0,12 0,0012 ± 0,0013 

Valor mínimo ND 6,0 0,3 ND 

Valor máximo 0,6 18,0 0,6 0,003 

A
L

F
 

Ja
rt

es
te

 Média ± desvio padrão 0,04 ± 0,03 0,09 ± 0,1 0,42 ± 0,02 0,007 ± 0,0017 

Valor mínimo ND 0,1 0,38 0,006 

Valor máximo 0,08 0,2 0,46 0,01 

A
L

F
 

C
o

lu
n

a 

Média ± desvio padrão 0,006 ± 0,01 0,05 ± 0,07 0,0025 ± 0,005 0,008 ± 0,002 

Valor mínimo ND ND ND 0,006 

Valor máximo 0,03 0,2 0,01 0,01 

Notas: ND - não detectado. 

 

 

- Microrganismos indicadores 

 

As concentrações de microrganismos obtidas para Escherichia coli, coliformes totais 

e Clostridium perfringens apresentaram valores médios na ALF bruta de 1,48 x 10
4 

UFC.100mL
-1

, 1,59 x 10
4
 UFC.100mL

-1
 e 1,6 x 10

4
 NMP.100mL

-1
, respectivamente. 

A clarificação da água de lavagem dos filtros através do processo de 

coagulação/floculação/sedimentação reduziu a concentração desses microrganismos em 

aproximadamente 2,1 log para E. coli (98,6%), 1,8 log para CT (98,5) e 1,7 log para C. 

perfringens (91,5%), diminuindo, por consequência, a carga de microrganismos aos ensaios 

no reator UV.  

Já para a ALF clarificada através dos ensaios em coluna de sedimentação a média de 

eficiência de remoção foi de 95,4% (1,5 log), 96,7% (1,5 log) e 89,1% (1,2 log) para E.Coli, 

CT e C. perfringens respectivamente. Comparando os dois ensaios, a coagulação mostrou-se 

mais eficiente na diminuição do risco microbiológico da água em estudo. 

A Tabela 12 reúne os resultados obtidos para a concentração dos microrganismos 

indicadores após a clarificação para cada ensaio realizado. É notável a variação da densidade 
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de microrganismos em função da variabilidade das amostras, principalmente com relação à 

variação nas características físico-químicas da água coletada.  

 

Tabela 12 – Inativação dos indicadores utilizados para a ALF clarificada. 

Ensaio ALF  
E. coli Coliformes totais C. perfringens 

N/N0 Inativação N/N0 Inativação N/N0 Inativação 

1 
JAR 4,16 x 10

-2
 -1,38 1,13 x 10

-2
 -1,87 NM - 

COL 9,17 x 10
-2

 -1,04 4,3 x 10
-2

 -1,37 NM - 

2 
JAR 6,25 x 10

-3
 -2,20 1,27 x 10

-2
 -1,89 < 2 -4,20 

COL 2,56 x 10
-2

 -1,59 2,26 x 10
-2

 -1,65 2,5 x 10
-3

 -2,60 

3 
JAR 5,2 x 10

-4
 -3,29 2,4 x 10

-2
 -1,61 5,6 x 10

-2
 -1,25 

COL 4,8 x 10
-3

 -2,32 1,18 x 10
-2

 -1,92 1,06 x 10
-1

 -0,97 

4 
JAR 1,37 x 10

-2
 -1,86 1,5 x 10

-2
 -1,82 1,06 x 10

-1
 -0,97 

COL 3,9 x 10
-2

 -1,41 2,06 x 10
-2

 -1,68 1,87 x 10
-1

 -0,73 

5 
JAR 7,09 x 10

-3
 -2,15 9,3 x 10

-3
 -2,03 1,75 x 10

-1
 -0,76 

COL 6,5 x 10
-2

 -1,18 6,3 x 10
-2

 -1,20 1,37 x 10
-1

 -0,86 

Notas: JAR – água de lavagem dos filtros após clarificação por coagulação no jarteste; COL – água de 

lavagem dos filtros após clarificação em coluna de sedimentação; N – número de microrganismos na 

ALF após cada ensaio; N0 – número de microrganismos na ALF bruta; NM – Não medido. 

 

Braga et al. (2007), avaliaram em seus estudos a sedimentação em coluna sem a 

adição de coagulantes. A ALF bruta (oriunda do Filtro 2) em estudo,  possuía concentração de  

2,30 x 10
1
 UFC.100mL

-1
 para coliforme totais e 2,40 x 10

1
 UFC.100mL

-1
 para C. perfringens, 

a bactéria E. coli não foi detectada. Após o ensaio de clarificação nenhum dos 

microrganismos indicadores em análise foram encontrados.  

Scalize e Di Bernardo (2000) observaram valores de 84 a 453 NMP.100mL
-1

 e de 

1890 a 3440 NMP.100mL
-1

 de E. coli e CT na ALF bruta. Após a clarificação com e sem 

adição de polímero aniônico, as concentrações variaram nos ensaios sem polímero de 24 a 64 

NMP.100mL
-1

  para E. coli e de 612 a 943 NMP.100mL
-1

 para coliformes totais, com a 

turbidez variando de 30,7 a 40,8 uT. Nos ensaios com a adição de polímero variaram de 3 a 

18 NMP.100mL
-1

  e de 200 a 429 NMP.100mL
-1

, com a turbidez registrada entre 7,3 a 8,9 uT. 

Corroborando com os resultados obtidos nesta pesquisa indicando que o uso da coagulação 

proporciona maior redução da carga microbiológica e da turbidez. 
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5.3.3 Ensaios de desinfecção 

 

Primeiramente a ALF bruta foi clarificada através dos ensaios coagulação, floculação 

e sedimentação em jarteste e em coluna de sedimentação e apresentou as características físico-

químicas e microbiológicas descritas no item anterior. Nota-se que, após os ensaios de 

clarificação, a densidade de microrganismos afluente ao reator UV foi reduzida. Entretanto, o 

comportamento de remoção durante os ensaios de desinfecção foram semelhantes para as 

duas ALFs clarificadas, admitindo que a mesma dose é capaz de inativar diferentes 

concentrações iniciais de microrganismos.  

De um modo geral, foi possível observar o decaimento no número de 

microrganismos indicadores com o aumento do tempo de exposição a radiação UV, como é 

possível observar nas Figuras 24 e 25 para os ensaios realizados nas duas águas em estudo. 

Para quantificação da inativação nos casos abaixo do limite de detecção, optou-se pela adoção 

da ocorrência de uma unidade formadora de colônia (UFC) para efeito dos cálculos.  

 

Figura 24 – Ensaios de desinfecção por radiação UV para ALF clarificada por 

coagulação/floculação/sedimentação. 

 

 

 

 

 

 

-4

-3,5

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Lo
g 

d
e

 in
at

iv
aç

ão

Dose média efetiva de radiação UV (mWs.cm -2)

E. coli CT C. perfringens



80 

 

Figura 25 – Resultados dos ensaios de desinfecção UV para ALF clarificada em coluna de 

sedimentação sem a adição de coagulantes químicos. 

 

 

Os ensaios de desinfecção da ALF clarificada por 

coagulação/floculação/sedimentação no tempo de 10s de exposição, correspondendo a uma 

dose média efetiva aproximada de 47,3 ± 0,7 mWs.cm
-2

, revelou uma inativação de 1,3 ± 0,9 

log para E.coli, indicando uma  concentração menor que 1,0 UFC.100 mL
-1

 a qual se repetiu 

em todos os ensaios, apresentando menor resistência ao efeito da radiação UV nas doses 

aplicadas nesse trabalho, conforme esperado. Na mesma dose para CT, a remoção foi de 

aproximadamente 1,5 ± 0,8 log. Com a elevação da dose, observou-se o decaimento contínuo 

na formação de colônias. No entanto, a remoção total não foi alcançada em nenhuma das 

doses empregadas. 

Para os ensaios realizados com as duas águas em estudo, o C. perfringens 

demonstrou a resistência esperada para os ensaios de desinfecção, alcançando inativação total 

na dose de 446,0 mWs.cm
-2

. 

A desinfecção da ALF clarificada na coluna de sedimentação apresentou 

comportamento semelhante a ALF do ensaio anterior, apesar de apresentar maior carga de 

microrganismos adentrando no reator. Os coliformes totais apresentaram maior resistência à 

desinfecção e tiveram o decaimento da concentração com a elevação das doses.  

A E. coli apresentou novamente menor resistência à desinfecção, atingindo 

inativação total já na primeira dose aplicada, alcançando 1,5 log de remoção. As doses 

aplicadas impossibilitaram a determinação da dose mínima necessária para inativação da E. 

coli. 
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Os coliformes totais apresentaram decaimento contínuo com o aumento da dose de 

exposição, contudo, a inativação total ocorreu apenas nos dois ensaios com menor 

concentração inicial de microrganismos no reator e na dose média de 148,7 mWs.cm
-2

, 

alcançando média de remoção de 1,5 log e densidade final de microrganismos superior aos 

ensaios de clarificação com o uso de coagulante. 

Souza (2000) analisando a desinfecção em água de cor igual a 5 uC e turbidez de 2 

uT em doses de 2,46 mWs.cm
-2

, alcançou 3,6  e 3,7 log de remoção de E.coli e C. 

perfringens, respectivamente. Em doses de 9,84  mWs.cm
-2

 a inativação foi 6,7 log para E. 

coli e 3,9 log pra C. perfringens. Elevando-se a dose para 19,68  mWs.cm
-2

,
 
registrou a 

inativação total de E. coli e 3,6 log de C. perfringens (a amostra apresentou maior densidade 

inicial). 

USEPA (2011) indica para inativação de 4 log de E. coli doses menores que 15 

mJ.cm
-2

, e doses menores de 40 mWs.cm
-2 

para a maioria das bactérias patogênicas, cistos de 

Giardia e oocistos de Cryptosporidium em doses entre 20 e 25 mWs.cm
-2

. 

Farrel et al. (2018) analisaram diferentes materiais que causam turbidez na água e a 

interferência desses materiais na eficiência da desinfecção pela radiação UV em águas com 

turbidez variando de 0 a 5 uT. Para 3 log de remoção de E. coli, as doses variaram de 7,5 a 

36,1mJ.cm
-2

 para águas com 2 uT com turbidez causada pela presença de Fe (III), ácidos 

húmicos e carbonato de cálcio. Conclui-se que a eficiência da desinfecção também sofre 

interferência devido ao tipo de partículas presentes na água, sugerindo que o pré-tratamento é 

essencial para melhor garantia do processo e para adaptação das doses requeridas em função 

da turbidez. 
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5. CONCLUSÕES  

 

Os resultados das análises laboratoriais conduzidas durante o processo de 

investigação deste trabalho e a interpretação destes dados permitem concluir que: 

 O lodo da ETA Irati/PR apresenta alto potencial para recuperação de coagulante pela 

via ácida, resultando em um coagulante com concentração de 793,7 mg.L
-1

 de Al. 

 Em relação aos ensaios de tratabilidade da água de lavagem dos filtros por 

coagulação/floculação/sedimentação, o coagulante recuperado possibilitou a redução 

da turbidez média da água de lavagem dos filtros de 232 uT para 2,9 uT (98,9%), em 

uma dosagem de 30 mg.L
-1

de Al no coagulante recuperado, em pH de coagulação de 

7,0 e com velocidade de sedimentação de 0,5 cm.min
-1

, obtendo-se valor médio de 

sólidos suspensos totais de 8,5 mg.L
-1

. Portanto, pode-se considerar o coagulante 

recuperado um agente coagulante eficiente para aplicação na clarificação da água de 

lavagem dos filtros em estudo para os parâmetros avaliados, implicando em menores 

tempos de retenção no sistema.  

 A sedimentação sem a adição de condicionantes químicos mostrou-se eficiente na 

clarificação da água de lavagem dos filtros, alcançando uma eficiência de 98,3% na 

remoção de turbidez, reduzindo o parâmetro de 232 uT para 4,5 uT. E alcançou 96,4% 

de eficiência na remoção da concentração de sólidos suspensos totais, alcançando 

valores remanescentes em torno de 13,6 mg.L
-1 

nos ensaios com 120 minutos de 

sedimentação que correspondem a uma velocidade de sedimentação de 0,83 cm.min
-1

  

na altura H2. 

 Nas análises microbiológicas da água de lavagem dos filtros após a clarificação foram 

encontradas concentrações significativas de Escherichia coli, coliformes totais e 

Clostridium perfringens. O segundo é o mais preocupante por induzir a presença de 

poluição remota e microrganismos mais resistentes como protozoários. Pode ser 

observada maior remoção dos microrganismos investigados nos ensaios de 

clarificação por coagulação em comparação à água de lavagem dos filtros clarificada 

nos ensaios sem a adição de coagulante; 

 A clarificação da água em estudo mostrou-se eficiente para os parâmetros analisados, 

produzindo efluente de qualidade para ensaios com desinfecção UV. 

 O ensaio de desinfecção com o emprego da radiação ultravioleta foi eficiente na 

remoção dos três microrganismos indicadores. No entanto, as doses aplicadas não 

foram capazes de inativar coliformes totais.  



83 

 

 As doses de radiação aplicadas foram elevadas e, consequentemente, inviabilizaram a 

análise da dose mínima necessária para inativação da Escherichia coli, resultando em 

uma concentração final inferior a 1,0 UFC.100mL
-1

 em todos os ensaios, indicando 

que doses de até 141,9 mWs.cm
-2 

foram capazes de inativar nas condições desse 

estudo.  

 Clostridium perfringens foram inativados em doses de aproximadamente 425,7 

mWs.cm
-2

. 

 Observou-se a ordem crescente de resistência à desinfecção por radiação UV para os 

indicadores testados: E. coli < Clostridium perfringens < coliformes totais. 

 

Por fim, entende-se que a concepção coagulação, floculação, sedimentação e 

desinfecção, com o uso de coagulante recuperado, pode ser considerada como uma alternativa 

atrativa ao gerenciamento da água de lavagem de filtro nas estações de tratamento de 

água.Podendo, inclusive, gerar uma água tratada para fins de reuso não potável. Exigindo a 

condução de estudos auxiliares que complementem os resultados obtidos. 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 10004 : 2004. Disposição de 

Resíduos Sólidos. Rio de Janeiro, 2004. 

 

ACHON, C. L.; BARROSO, M. M.; CORDEIRO, J. S. Resíduos de estações de tratamento 

de água e a ISO 24512: desafio do saneamento brasileiro. Engenharia Sanitária e 

Ambiental, v. 18, n. 2, p. 115-122, abr./jun., 2013. 

 

AHMAD, T. et al. Characterization of water treatment sludge and its reuse as coagulant. 

Journal of Environmental Management, v. 182, p. 606-611, 2016. 

 

APHA; AWWA; WEF. Standard methods for the examination of water and wastewater. 

20. ed. Washington: WEF, 1999, 2670p. 

 

BILOTA, P.; DANIEL, L. A. Ozônio e radiação UV na inativação de indicadores patogênicos 

em esgoto sanitário: análise comparativa. Minerva. 3 p. 199-207, 2007. 

 

BISHOP, S. M. et al. Alternative processes for treatment of water plant wastes. Journal 

AWWA, Denver, p. 503-506, 1978. 

 

BRAGA, M. D. Caracterização microbiológica da água de lavagem de filtros e avaliação de 

diferentes cenários de recirculação. Revista AIDIS. v. 1, n. 3, 2007. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011. Dispõe sobre os 

procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu 

padrão de potabilidade. 

 

______. Resolução CNRH nº 54, de 28 de novembro de 2005. Estabelece modalidades, 

diretrizes e critérios gerais para a prática de reúso direto não potável de água, e dá outras 

providências. 

 

______. Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação 

dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

 

______. Resolução CONAMA nº 430, de 13 de maio de 2011. Dispõe sobre condições e 

padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de 

março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA.  

  

BREGA FILHO, D.; MANCUSO, P. C. S. Conceito de reúso de água. In: MANCUSO, P. C. 

S.; SANTOS, H. F. (Ed.). Reúso de água. Barueri: Manole, 2003. 

 

CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Norma Técnica L 5.225. 

Determinação de colifagos em amostras de água: método de ensaio. São Paulo, 1990. 

 

CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. Norma Técnica L 5.213. 

Determinação do número mais provável de clostridios sulfitoredutores (clostridium 

perfringens): método de ensaio. São Paulo, 1993 



85 

 

 

CHEN, T. et al. Combining physico-chemical analysis with a Daphinia magna bioassay to 

evaluate a recycling technology for drinking water treatment plant waste residuals. 

Ecotoxicology and Environmental Safety, 122, p. 368-376, 2015. 

 

CHEN, Y. J. et al. Effects of alum sludge characteristics on the efficiency of coagulants 

recovery by acidification. Proceedings of the International Conference on Solid Waste, 

China, 2011. 

 

CORDEIRO, J. S. Importância do tratamento e disposição adequada dos lodos de ETAs. In: 

REALI, M. P. (Coord.). Noções gerais de tratamento e disposição final de lodos de 

estações de tratamento de água. Rio de Janeiro: ABES, 1999. 

 

DANDOLINI, I. Reciclagem do lodo de estação de tratamento de água – produção de 

coagulante por lixiviação ácida. Dissertação, (Mestrado em Engenharia de Minas, 

Metalúrgica e de Materiais) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 

2014. 

 

DANIEL, A. L. (Coord). Processos de desinfecção e desinfetantes alternativos na 

produção de água potável. São Carlos: ABES, 2001. 

 

DE JULIO, M. et al. Reuso do coagulante recuperado do lodo de ETA no tratamento terciário 

de efluente de lagoa de polimento precedida de reator RALF. Revista DAE, jan., 2011. 

 

DI BERNARDO, L. et al. Clarificação da água de lavagem de filtros de sistemas de filtração 

direta ascendente e desaguamento do lodo por centrifugação. In: 20º CONGRESSO 

BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL. 1999. 

 

DI BERNARDO, L.; SCALIZE, P. S.; SOUZA FILHO, A. G. Água de lavagem de filtros 

rápidos. In: REALI, M. A. P. (Coord.). Noções gerais de tratamento e disposição final de 

lodos de estações de tratamento de água. Rio de Janeiro: ABES, 1999. 

 

DI BERNARDO, L.; DI BERNARDO, A.; CENTURIONE FILHO, P. L. Ensaios de 

tratabilidade de água e dos resíduos gerados em estações de tratamento de água. São 

Carlos: Rima, 2002. 231 p. 

 

DI BERNARDO, L.; DANTAS, A. D. B. Métodos e técnicas de tratamento de água. 2. ed. 

São Carlos: Rima, 2005. 792 p. 

 

DI BERNARDO, L.; DANTAS, A. D. B.; VOLTAN, P. E. N. Métodos e técnicas de 

tratamento e disposição final dos resíduos gerados em estações de tratamento de água. 

São Carlos: LDiBe, 2012. 540 p. 

 

FARRELL, C. et al. Turbidity composition and the relationship with microbial attachment 

and UV inactivation efficacy. Science of the Total Environment. 624, p. 638-647, 2018. 

 

FREITAS, J. G.; FERREIRA FILHO, S. S.; PIVELI, R. P. Viabilidade técnica e econômica 

da regeneração de coagulantes a partir de lodos de estações de tratamento de água. 

Engenharia Sanitária e Ambiental, v. 10, n. 2, p. 137-145, abr./jun., 2005. 

 



86 

 

FREITAS, A. G. Recirculação de água de lavagem de filtros e perigos associados a 

protozoários. Engenharia Sanitária e Ambiental. v. 15, n. 1, p. 37-46, 2010. 

 

FRIES, J.; GETROST, H. Organic reagents for trace analysis. MERCK., pg. 236, 1977. 

 

FULTON, G. P. Recover alum to reduce waste – disposal costs. Journal AWWA, p. 312-318, 

1974. 

 

GIGLIO, G. L. Avaliação de diversos métodos de detecção de cistos de Giardia spp. e 

oocistos de Cryptosporidium parvum presentes no resíduo gerados após o tratamento de 

água de abastecimento com turbidez elevada. Dissertação, (Mestrado em Hidráulica e 

Saneamento) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 

2015. 

 

GONÇALVES, R. F. et al. Recuperação de coagulantes de lodos de estações de tratamento de 

águas. In: REALI, M. A. P. (Coord.). Noções gerais de tratamento e disposição final de 

lodos de estações de tratamento de água. Rio de Janeiro: ABES, 1999. 

 

GUIMARÃES, N. C. Recuperação de coagulante a partir da acidificação de resíduos 

gerados na estação de tratamento de água do Rio Manso. Dissertação (Mestrado em 

Saneamento, Meio ambiente e Recursos Hídricos) – Escola de Engenharia da UFMG, 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2005. 

 

GUO, H.; HU, J. Effect of hybrid coagulation-membrane filtration on downstream UV 

disinfection. Desalination. 290, p. 115-124, 2012. 

 

HELLER, L; PÁDUA, V. L. Abastecimento de água para consumo humano. Belo Horizonte: 

UFMG, 2006. 859 p. 

 

HIJNEN, W. A. M.; BEERENDONK, E. F.; MEDEMA, G. J. Inactivation credit of UV 

radiation for viruses, bacteria and protozoan (oo)cysts in water: A review. Water Research. 

40, p. 3-22, 2006. 

 

HUANG, C. et al. Effect of coagulation mechanism on membrane permeability in 

coagulation-assisted microfiltration for spent filter backwash water recycling. Colloids and 

Surfaces A: Physicochemical an Engineering Aspects. 378, p. 72-78, 2011. 

 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Atlas de saneamento 2011. Rio de 

Janeiro, 2011. 268 p. 

 

______. Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 2008. Rio de Janeiro, 2010. 219p. 

 

JIANG, J. The role of coagulation in water treatment. Current Opinion in Chemical 

Engineering. 8, p. 36-44, 2015. 

 

JORDÃO, E. P.; PESSÔA, C. A. Tratamento de esgotos domésticos. 4ª Ed. Rio de Janeiro, 

ABES. 2005. 932 p. 

 

JUNG, K. et al. Comprehensive reuse of drinking water treatment residuals in coagulation 

and adsorption process. Journal of Environmental Management, 181, p. 425-434, 2016. 



87 

 

 

KEELEY, J.; JARVIS, P.; JUDD, S. J. An Economic assessment of coagulant recovery from 

water treatment residuals. Desalination, 287, p. 132-137, 2012. 

 

KEELEY, J.; JARVIS, P.; JUDD, S. J. Coagulant recovery from water treatment residuals: a 

review of applicable technologies. Critical Reviews in Environmental Science and 

Technology, 44, p. 2675-2719, 2014. 

 

KEELEY, J. et al. Coagulant recovery and reuse for drinking water treatment. Water 

Research, 88, p. 502-509, 2016. 

 

LI, H. Y.; OSMAN, H.; KANG, C. W.; Ba, T. Numerical and experimental investigation of 

UV disinfection for water treatment. Applied Thermal Engineering, 111, p. 280-291, 2017. 

 

MACIEL, P. M. F. Remoção de Giardia spp. e Cryptosporidium spp. em águas de 

abastecimento com turbidez elevada utilizando cloreto de polialumínio: estudo em escala 

de bancada e desafios analíticos. Dissertação (Mestrado em Hidráulica e Saneamento) – 

Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2014. 

 

MARIA, F. S. Estudo da sedimentabilidade do lodo coletado em tanques sépticos. 

Dissertação (Mestrado) – Departamento de Hidráulica e Saneamento, Universidade Federal 

do Paraná, Curitiba, UFPR, 2013. 

 

MASSCHELEIN, W. J.; DEVLEMINCK, R. E.; GENOT, J. The feasibility of coagulant 

recycling by alkaline reaction of aluminium hydroxide sludges. Water Research, v.19, n. 11, 

p. 1363-136, 1985. 

 

McCORMICK, N. J.; PORTER, M.; WALSH, M. E. Disinfection by-products in filter 

backwash water: implications to water quality in recycle designs. Water Research, 44, p. 

4581-4589, 2010. 

 

MERCK, E. Análisis Del água. Darmstatd, Alemanha. p. 114. 

 

METCALF e EDDY. Tratamento de efluentes e recuperação de recursos. 5. ed. Porto 

Alegre: AMGH, 2016. 

 

NWRI (United States National Water Research Institute). Ultraviolet disinfection guidelines 

for drinking water and water reuse. 3 ed. California, 2012. 

 

OKUDA, T. et al. Removal of coagulant aluminum from water treatment residuals by acid. 

Water Research, 60, p. 75-81, 2014. 

 

PEREIRA, J. O. et al. Impacto do consumo descontrolado de água na produção de resíduos 

em estações de tratamento de água. Estudo de caso: ETA-Itacolomi, Outo Preto (MG). 

Revista Brasileira de Ciências Ambientais, n. 39, p. 2-13, mar., 2016. 

   

REISSMANN, F. G.; UHL, W. Ultrafiltration for the reuse of spent filter backwash water 

from drinking water treatment. Desalination, 198, p. 225–235, 2006. 

 



88 

 

SCALISE, P. S.; DI BERNARDO, L. Caracterização de água de lavagem de filtros rápidos de 

estações de tratamento de água e dos sobrenadantes e sedimentos obtidos após ensaios de 

clarificação utilizando polímero aniônico. In: CONGRESSO INTERAMERICANO DE 

INGENERIA SANITARIA Y AMBIENTAL, 27, Anais..., Porto Alegre. Rio de Janeiro: 

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – ABES, 2000. 

 

SCALISE, P. S.; DI BERNARDO, L.; SEIXAS, A. S. S. Pesquisa parasitológica no 

sobrenadante e no sedimento resultantes após clarificação por sedimentação de água de 

lavagem de filtros de estações . In: 19º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA 

SANITÁRIA E AMBIENTAL. Foz do Iguaçu, set. 1997. 

 

SENGUPTA, A. K.; SHI, B. Selective recovery from clarifier sludge. Journal AWWA, p. 

96-103, 1992. 

 

SILVA, D. R.; DANIEL, L. A. Aproveitamento de lodos gerados em ETAs e a importância 

de auxiliares de floculação naturais. Revista DAE, p. 21-24, 2010. 

 

SLAVIK, I.; JEHMLICH, A.; UHL, W. Impact of backwashing procedures on deep bed 

filtration productivity in drinking water treatment. Water Research, 47, p. 6348–6357, 2013. 

 

SOUZA, J. B. et al. Avaliação do emprego da radiação ultravioleta na desinfecção de esgoto 

sanitário. Ciências Exatas e Tecnológicas, v. 33, n. 2, p. 117-126, 2012. 

 

SOUZA, J. B. Desinfecção de águas com cor e turbidez elevadas: comparação técnica de 

processos alternativos ao cloro empregando radiação ultravioleta e ácido peracético. 

2000. 148 f. Dissertação (Mestrado em Hidráulica e Saneamento) – Escola de Engenharia de 

São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2000. 

 

USEPA (United States Environmental Protection Agency). Drinking water treatment plant 

residuals. 2011. Disponível em: <https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-

11/documents/dw-treatment-residu als-mgmt-tech-report-sept-2011.pdf>. Acesso em 29 out. 

2016. 

 

______. Ultraviolet disinfection guidance manual for the final long term 2 enhanced 

surface water treatment rule. (EPA 815-R-06-007). Washington, DC. 2006 

 

______. Filter backwash recycling rule: Technical guidance manual. (EPA 816-R02-014). 

2002 

 

______. Alternative disinfectants and oxidants guidance manual. New York, USA, 1999. 

 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-11/documents/dw-treatment-residu%20als-mgmt-tech-report-sept-2011.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-11/documents/dw-treatment-residu%20als-mgmt-tech-report-sept-2011.pdf

