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1. RESUMO 

Este trabalho consiste na redução da carga orgânica de água coletada do 

Ribeirão dos Meninos, localizado na cidade de São Caetano do Sul, por meio de 

filtração em areia, cal e carvão ativo seguido de processo eletrolítico utilizando 

eletrodos de grafite. A filtração utilizando 5 cm de areia removeu 76,47% de sólidos 

não voláteis do efluente puro e reduziu a cor. A filtração com 2,5 cm de cal do filtrado 

em 5 cm de areia, adicionou 237,50% de sólidos não voláteis. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A crescente demanda por água pura irá aumentar. Estima-se que em 2030 

haverá um aumento de 50% na demanda mundial de água, sendo isso 60% maior do 

que a oferta sustentável de água para os dias atuais, como agravante tem-se a seca 

no Brasil levando a uma grande falta de água de boa qualidade e há uma escassez 

de recursos devido à infraestrutura que demora a ser feita (RUBIM, 2015). 

Legner (2014) cita que para a retirada de sólidos em suspensão e impurezas 

mais grosseiras, um filtro que pode ser utilizado é o filtro leito de areia o qual também 

reduz a coloração do líquido.  

Segundo a British Lime Association (2015), o hidróxido de cálcio, ou cal 

hidratada, é utilizado no tratamento de águas residuais e efluentes tóxicos, sendo 

alguns de seus efeitos sobre o efluente após sua adição: neutralização de ácidos 

nocivos; ajuste do pH antes da continuação do tratamento ou descarga, precipitação 

de metais, sulfatos e fluoretos e redução de nutrientes (fosfatos e nitratos). 

O carvão ativo granular (CAG) tem sido empregado como um sistema 

complementar cuja função função do CAG está em remover compostos orgânicos, 

incluindo produtos da desinfecção que produzem sabor e odor, além de pesticidas e 

outros orgânicos sintéticos (VERAS, 2006). 

Segundo Sinoti (2004), aplica-se a eletrólise visando-se atingir os seguintes 

objetivos: remoção de impurezas orgânicas dissolvidas em forma de produto não 

tóxico e insolúvel; remoção de impurezas inorgânicas dissolvidas através de eletrólise, 

remoção de sólidos insolúveis finamente divididos e dispersos através do uso da 

coagulação, floculação e flotação eletrolítica e ação de desinfecção por produção de 

cloro e outros agentes desinfetantes, assim como pela simples passagem de corrente 

elétrica. 

 



3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo a redução da carga orgânica da água 

proveniente do córrego do Ribeirão dos Meninos, localizado na cidade de São 

Caetano do Sul, por meios de processo de filtração em areia, hidróxido de cálcio e 

carvão ativo e processo eletrolítico utilizando eletrodos de carbono. 

 

4. METODOLOGIA 

Coletou-se 20 L de amostra de água do rio, seguindo-se de filtração em areia, 

com o filtrado resultante, fez-se uma filtração em cal e, com o filtrado obtido, será feita 

a filtração em carvão ativo. Após este pré-tratamento, será realizado tratamento 

eletrolítico a partir de eletrodos de carbono. 

Os testes, os quais serão realizados: demanda química de oxigênio para cada 

etapa de todo o processo, para quantificar a redução de carga orgânica do efluente; 

testes de sólidos não voláteis para constatar a remoção ou adição de sólidos 

presentes no efluente puro e nas amostras filtradas e tratadas por eletrólise; análise 

bacteriológica, por meio de cultivo, para analisar a remoção de microrganismos pelo 

processo de eletrólise. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Realizou-se teste de sólidos não voláteis variando-se a altura do filtro de areia, 

com as alturas de meio filtrante de 1 e 5 cm. Também realizou-se teste de sólidos não 

voláteis após filtração em cal, com uma altura de meio filtrante de 2,5 cm. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A água do rio pura apresentou fração de sólidos não voláteis (SNV) de 0,034%. 

Após a filtração com 5 cm de altura de areia, a fração de SNV obtida foi de 0,008%, 

logo, houve uma remoção de 76,47% de SNV. A mesma amostra de água do rio foi 

filtrada com 1 cm de altura de areia e a fração de SNV foi de 0,034%, portanto, não 

houve remoção de SNV. Com o efluente filtrado em areia de 5 cm de altura, filtrou-se 

novamente em cal, com uma altura de meio filtrante de 2,5 cm, sendo que a fração de 

SNV foi de 0,027%, logo, houve adição de 237,50% de SNV. 

Pela figura 1, notou-se que o filtro de 5 cm de altura de areia removeu a cor do 

efluente (imagem da esquerda da figura), enquanto que o filtro de 1 cm de altura de 

areia não alterou a cor do efluente (imagem da direita da figura). 



 

Figura 1 – Filtração da amostra de água do rio em areia, a imagem da 

esquerda apresenta uma altura de meio filtrande de 5 cm e a imagem da esquerda 

uma altura de meio filtrante de 1 cm. 

 

7. FONTES CONSULTADAS 

BRITISH LIME ASSOCIATION. Lime uses: Environment. Disponível em: 

<http://www.britishlime.org/lime_uses/environment.php>. Acesso em: 02 jul. 2015. 

LEGNER, Carla. Meios filtrantes para filtros tipo leito. 2014. Disponível em: 

<http://www.meiofiltrante.com.br/materias.asp?action=detalhe&id=955>. Acesso em: 

29 jul. 2015. 

RUBIM, Cristiane. Carvão ativado com perfil sustentável. Meio Filtrante, Santo 

André, n. 75, p.8-18, 2015. 

SINOTI, André Luiz Lopes. Processo eletrolítico no tratamento de esgotos 

sanitários: estudo da sua aplicabilidade e mecanismos associados. 2004. 154 f. 

Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Civil, Universidade Federal de Brasília, 

Brasília, 2004. 

VERAS, Deborah Freitas. Remoção dos perturbadores endócrinos 17b- 

estradiol e p-nonilfenol por diferentes tipos de carvão ativado em pó (cap) 

produzidos no brasil – avaliação em escala de bancada. 2006. 139 f. Dissertação 

(Mestrado) - Curso de Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos, Departamento de 

Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Brasília, Brasília, 2006. 


