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O estudo dos filtros com taxa declinante, unidades nas ~ua
is a vazão filtrada diminui durante a operação, iniciou na 
década de 50, visando eliminar os controladores de nível e 
vazão e aumentar as taxas de filtração. A complexidade hi
dráulica destes sistemas, aliada a um certo desconhecimento 
a respeito do seu funcionamento e à falta de critérios con
fiáveis de projeto, tem contribuÍdo para limitar sua utili
zação de forma mais ampla. O processo de filtração com ta
xas declinantes vem recebendo atenção nos estudos experimen , -
tais e teoricos, destacando os trabalhos de Di Bernardo e 
Cleasby (1980), Cleasby (1981Q , Arboleda et alii (1985 ), 
Chaudhry (1987) e Saatci (1990). Estas pes~uisas propõem t~ 
orias ~ue devem ainda ser validadaso Com o intuito de con
tribuir para o esclarecimento da teoria da filtração com tª 
xa declinante, esta pes~uisa objetiva propor uma metodolo -
gia de modelação matemática da f iltração com taxa declinan
te. Inicialmente calibrou-se os modelos de Chaudhry e Sa
atci, utilizando-se resultados experimentais disponíveis na 
bibliografia. Concluiu-se ~ue o modelo de Saatci proporcio 
na uma melhor concordância com os resultados experimentais. 
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O odds ratio generalizado ( denominado razão de ~redutos 
cruzados ) é comparado com os parâmetros da regressão lo
gística politômica e da regressão logística politômica or
dinal. Esta comparação é discutida e condições de uso para 
a nova medida são estabelecidas. Exemplos de aplicação na 
irea médica e em outras ~reas são apresentados.Para o c~l
culo da razão de produtos cruzados bem como dos coefici
entes de correlação thpo contingência é utilizado o pro-
grama TAB ( Fachel,1990 ). Para o c~lculo dos parâmetros 
'da regressão logística politômica é utilizado o software 
STATA, e da regressão logística politômica ordinal utiliza 
se o software SAS. CNPq 


