
 

 

 

 
Resumo

A filtração em múltiplas etapas (FIME) é uma alternativa que tem permitido ampliar o espectro de aplicação da filtração lenta em

relação à qualidade do efluente e duração das car-reiras. Foi avaliada a tecnologia FIME associada a colunas de carvão ativado

granular (CAG) como mecanismo de polimentofinal do efluente; nos filtros lentos foi utilizado CAG como capa intermediária e

foram empregadas mantas sintéticas não teci-das como primeira camada do meio filtrante. Foram realizados cinco ensaios

diferentes nos quais a instalação foi submetida ao tratamento de: água proveniente do lago Ipê (Ilha Soltei-ra, São Paulo); água

do lago com água de um pesque-pague; água do lago com uma simulação de sobrecarga de fitoplânc-ton e cianobactérias, com e

sem a inclusão dos pré-filtros como etapa do tratamento. O uso da manta e do CAG reportou uma maior remoção da turbidez e

contribuiu à eficiente redução da cor aparente e verdadeira, no entanto as colunas de polimento reportaram resultados similares

para estes parâmetros; a uti-lização do CAG como camada intermediária contribuiu numa maior remoção da matéria orgânica, e

as mantas melhoraram a remoção da clorofila-a; as colunas de pré-filtração realizaram uma eficiente remoção de algas e

cianobactérias, trabalho que ao ser complementado pelos filtros lentos evidenciou uma efi-ciência >98%. A inclusão de mantas

não tecidas e do CAG na operação de FIMEs melhorou o desempenho desta tecnologia com fácil aplicação e operação.

 
Palavras-chave 

Carbón Activado Granular / Eficiencia de Remoción / Filtracion Lenta / Manta Sintética Não Tejida /.

   

Interciencia

ISSN: 0378-1844

interciencia@ivic.ve

Asociación Interciencia

Venezuela

Pereira Tangerino, Edson; Rosa Araujo, Laryssa Melo; Medri Borges, Rívea; Sánchez Ortiz,

Iván Andrés

Evaluación del desempeño de filtración en múltiples etapas usando carbón activado granular y

mantas sintéticas no tejidas

Interciencia, vol. 38, núm. 10, octubre, 2013, pp. 726-732

Asociación Interciencia

Caracas, Venezuela

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33929482006

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=339
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33929482006
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=33929482006
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=339&numero=29482
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=33929482006
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=339
http://www.redalyc.org

