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Resumo: A água de rio com destino a irrigação de hortas pode ser prejudicial à saúde se não for 

tratada, por causa da crescente poluição nos rios. Com isso, o presente trabalho propôs obter uma 

tecnologia de tratamento de água para irrigação de hortaliças e plantas, com o objetivo de reduzir a 

concentração de coliformes totais na água do rio Caí em Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. A 

partir disso foi feito uma análise da eficiência de um sistema com filtração lenta, pré-filtração e 

manta sintética não tecida. A água foi coletada em três períodos diferentes. Na avaliação da 

eficiência foram realizadas as seguintes análises: turbidez, cor, pH, OD, fósforo, condutividade, 

coliformes totais, fecais, sólidos totais e dissolvidos. De acordo com as análises foi concluído que a 

pré-filtração, filtração lenta e manta não tecida tiveram uma boa eficiência em todos os parâmetros 

na primeira filtração com a amostra 1, tornando-se adequada para irrigação de plantas e hortaliças. 

Enquanto que as amostra 2 e 3 não tiveram uma boa eficiência, devido à contaminação formada nos 

filtros. 
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ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF SLOW FILTRATION, PRE 

FILTRATION AND NON-WOVEN SYNTHETIC FABRICS TO THE 

TREATMENT OF IRRIGATION WATER 
 

 

 

Abstract: The river water with destined to irrigation of vegetables can be detrimental to human health 

if it’s not treated, because of increasing pollution in the rivers. With this, the present paper proposed 

to obtain a water treatment technology for irrigation of vegetables and plants, in order to reduce the 

concentration of total coliforms in the water of River Caí in Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. 

From this it was made an analysis of the efficiency of a system with the slow filtration, pre filtration 

and non-woven synthetic fabrics. The water was collected into three different times. In the evaluation 

of the efficiency the following analysis were taken: turbidity, color, pH, OD, phosphorus, conductivity, 

total coliform, fecal coliform, total and dissolved solids. According to the analysis it was concluded 

that pre filtration, slow filtration and non-woven synthetic fabrics had a good efficiency in all the 

parameters in the first filtration with the sample 1, making it appropriate for irrigation of plant and 

vegetables. While the sample 2 and 3 had not had a good efficiency, due to the contamination formed 

on the filters. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os A água é um dos elementos mais valiosos da Terra, por ser um importante recurso natural 

para sobrevivência dos animais, vegetais e seres humanos. Ela é essencial na preservação dos ciclos 

biológicos, geológicos e químicos, garantindo o equilíbrio nos ecossistemas, sendo indispensável para 

produção de alimentos e para o desenvolvimento econômico. A água possui diversas utilidades, 

principalmente na indústria, navegação, agricultura e abastecimento populacional. Bem como, 

propiciar um ambiente de lazer, recreação e esportes para população (SEMANA..., 2003). Segundo 

Richter e Netto (2002), 95% da água é salgada, 5% é água doce, encontrada em maior parte nas 

geleiras, e dessa água apenas 0,3% é aproveitável. Essa água disponível é encontrada em rios, lagos e 

em maior proporção em águas subterrâneas.  

O rio é uma das principais fontes de abastecimento à população. Além de ser essencial para 

irrigação, para produção de energia elétrica e como suporte a fauna e a vegetação. Segundo Carvalho, 

Da Silva e Hermínio (2015), o fluxo de água segue da região mais alta, até a mais baixa, passando por 

terrenos altos e baixos, acidentados e planos. Muitos rios se encontram em más condições e uma das 

suas principais causas é o descarte incorreto de resíduos sem o devido tratamento, que vem dos 

municípios e das indústrias. Além das substâncias tóxicas muitas vezes utilizadas na agricultura.  

A poluição nos rios é um dos maiores problemas enfrentados pela população, uma vez que os 

rios são uma fonte de água para nossa sobrevivência. Uma das causas da poluição nos rios é a poluição 

antropogênica, ou seja, resultado das ações humanas.  Os descartes inadequados de resíduos sólidos e 

efluentes industriais e despejos de esgotos sanitários sem tratamento podem ocasionar a transmissão 

de bactérias patogênicas, afetando o equilíbrio da natureza e seus organismos (SEMANA..., 2003). 

Além disso, as atividades agrícolas também são fontes de contaminação, por infiltração, precipitação e 

drenagem não controlada, e uso incorreto do descarte de fertilizantes e pesticidas.  

Segundo Di Bernardo (2003), o tratamento convencional é uma tecnologia muito utilizada para 

abastecimento da população, onde o processo consta de coagulação, floculação, decantação, filtração e 

desinfecção da água. Essa tecnologia pode ser utilizada para tratamento de águas de rio, assim como 

os tratamentos não-convencionais, que são a filtração direta, a dupla filtração e a filtração lenta. O tipo 

de tecnologia empregada para o tratamento depende das características físicas, químicas e biológicas 

da água, assim como, da demanda, da área disponível para implantação e da condição financeira da 

população.  

A irrigação é uma prática muito utilizada, uma vez que aumenta a produtividade, melhora a 

qualidade dos produtos, possibilita safras fora de época e favorece uma boa rentabilidade, mesmo em 

épocas em que há chuvas mal distribuídas (PEREIRA, [1999?]). Com a poluição nos rios crescendo 

cada vez mais, a importância de alternativas tecnológicas para o tratamento de água de irrigação vem 

aumentando. Como a irrigação produz alimentos que a população consome, se a água não for tratada, 

ela vai ser contaminada e consequentemente vai ser prejudicial à saúde.  

O objetivo deste trabalho é propor uma alternativa tecnológica com materiais de fácil 

aquisição para o tratamento de água de irrigação de plantações e hortaliças na região do interior do Rio 

Grande do Sul, a partir da avaliação da eficiência de um sistema com pré-filtração seguida de uma 

filtração lenta em areia com mantas sintéticas não tecidas. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Água para irrigação 

 

As águas de irrigação são classificadas pela norma do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA Resolução Nº 357/2005, como águas de Classe dois, que são águas destinadas à irrigação 

de hortaliças e plantas frutíferas com os quais o público possa a vir ter contato direto.  

Irrigação é a aplicação de água no solo, em quantidades adequadas, com o objetivo de 

proporcionar a umidade apropriada para o bom desenvolvimento das plantas, com o propósito de 

suprir a falta ou a má distribuição das chuvas (MELLO; DA SILVA, 2009). Segundo Brito e De 

Andrade (2010), o maior consumidor mundial de água captada é a agricultura com cerca de 70%. Isso 

ocorre por causa da necessidade de produção de alimentos, consequentemente em um acréscimo da 



 

 

área agrícola e da sua eficiência na produção de alimentos, o que resulta em um aumento na demanda 

de água na agricultura.   

Pelo fato da água de irrigação necessitar de uma grande demanda, o grande desafio da sua 

utilização é produzir a maior quantidade de alimento através de um melhor aproveitamento das águas 

para agricultura. As águas utilizadas para irrigação, normalmente, são superficiais ou subterrâneas, já 

em épocas de escassez de recursos hídricos nas regiões áridas e semi-áridas, outras fontes são 

necessárias, como águas de reuso (ALMEIDA, 2010). 

O reuso da água da chuva e residuárias (domésticas ou industriais) vem se tornando umas das 

alternativas tecnológicas para o enfrentamento da escassez e a má distribuição de água, se tornando 

um importante instrumento de gestão ambiental. Uma vez poluída, a água pode ser recuperada e 

reutilizada com o devido tratamento para diversos benefícios. O reuso pode ser desenvolvido para fins 

potáveis e não potáveis, dependendo do seu tratamento, destacando os usos vantajosos na área urbana, 

industrial e agrícola (MANCUSO & DOS SANTOS, 2003). Entretanto, se não há escassez no 

município, uma das alternativas para irrigação são as águas de rios. 

Segundo Alexei Nowatzki (2016), as águas de rios são as mais utilizadas na agricultura. Os rios 

possuem correntes que escoam até outro rio, mar ou lago. O seu regime pode ser fluvial, quando são 

alimentados pela água da chuva, ou nival, originados pelo derretimento de neves normalmente nos 

altos das montanhas. O curso dos rios é dividido em três partes: Curso superior, onde se encontra a 

nascente principal do rio; Curso inferior, próxima da foz e; Curso médio, onde são localizadas as 

porções intermediárias.  

De acordo com Almeida (2010), as características das águas de rios podem ser de causa natural 

ou ser resultado de contaminação. A utilização da água para irrigação depende não só de condições 

químicas apresentada na hora da análise, mas também, das características físico-químicas dos solos em 

que serão aplicadas, além da resistência e sensibilidade dos cultivos que serão irrigados. A qualidade 

dessa água possui três critérios de definição que são salinidade, sodicidade e toxicidade. Além desses 

critérios, também são avaliados os seguintes parâmetros físicos, químicos e biológicos: Cor, turbidez, 

Potencial Hidrogeniônico (pH), Condutividade Elétrica (CE), Total de Sais Dissolvidos (TSD), íons 

(sódio, cálcio, magnésio, sulfato), nutrientes (fósforo, nitrato, amônia), coliformes fecais e totais. 

 

2.2. Tratamento de água para irrigação 

 

Na agricultura as tecnologias mais adequadas para água de irrigação são as não-convencionais, 

por causa da sua praticidade. O tratamento convencional não é o mais adequado para pequenas 

comunidades rurais devido à falta de técnicos especializados e a fragilidade financeira (CUMBI, 

2013). 

A filtração direta pode ser classificada em ascendente ou descendente. Na filtração direta 

ascendente ocorre o processo de coagulação, filtração e desinfecção, enquanto que a descendente 

passa pela coagulação, com ou sem floculação, filtração e desinfecção. Uma vantagem é a existência 

de poucas unidades envolvidas no processo. Outra vantagem é o baixo consumo de produtos químicos 

durante o tratamento, o que torna viável para pequenas comunidades (DI BERNARDO, 2003).   

A dupla filtração é um processo onde ocorre a filtração direta ascendente seguida da filtração 

direta descendente. (DI BERNARDO et al., 2002). Segundo Di Bernardo (2003), esse tratamento de 

água é utilizado quando há concentrações relativamente mais elevadas de algas, cor verdadeira ou 

turbidez, ou coliformes, em comparação com a filtração direta. Além da forte presença de 

microrganismos e variações bruscas dos parâmetros de qualidade. De acordo com esse autor, é 

possível projetar um conjunto de vários filtros ascendentes, seguidos de outro conjunto de vários 

filtros descendentes.  

Segundo Nascimento, Pelegrini e Brito (2012), a tecnologia mais apropriada para o tratamento 

de água em pequenas comunidades rurais é a filtração lenta. Facilidade de operação, manutenção e 

instalação, com custos considerados acessíveis ao produtor rural, grande eficácia na remoção de 

microrganismos e sem adição de agentes químicos são suas principais vantagens em relação a outras 

tecnologias.  Enquanto que a desvantagem é a necessidade de uma grande área para instalação.  

 



 

 

2.3. Filtração lenta em areia 

 

A filtração lenta em areia consiste em uma tecnologia de tratamento caracterizada pela baixa 

quantidade de sólidos em suspensão e turbidez na água bruta e pela eficiência na barreira 

microbiológica. Essa filtração possui várias vantagens como a fácil construção e operação, sem 

necessidade de mão de obra, a eficácia na remoção de microrganismos, o baixo custo de energia, a não 

utilização de coagulantes químicos e a produção de água com qualidade dentro dos limites 

recomendados pelas normas. A grande desvantagem é a utilidade de uma área maior de implantação, 

por causa da necessidade de utilizar taxas inferiores a 6m³.m ֿ².diaֿ¹ (DE PÁDUA, 2006). 

Segundo De Pádua (2006), o tratamento por filtração lenta é um processo onde a água passa por 

um meio filtrante, que geralmente, é formada por uma camada de areia. Estes tipos de filtros são 

caracterizados por formarem alguns componentes: o sobrenadante, que é a água sobre a areia do filtro 

que fornece a carga hidráulica; a areia do filtro, com variação de espessura; a camada suporte, que 

normalmente contém pedregulho; um sistema de drenagem de água filtrada; e um sistema de controle.  

A camada filtrante é onde acontece o principal processo, a filtração. Ela é formada por uma 

camada inferior de pedregulho, conhecida como camada suporte, e tem como objetivo prevenir 

entupimentos no sistema. E, também, é formada por um meio filtrante de areia grossa passada por uma 

peneira de 1 mm (PIZZOLATTI, 2010). Conforme Di Bernardo, Brandão e Heller (1999), a areia deve 

ser eficiente para o bom funcionamento do filtro que consiste em: tamanho dos grãos entre 0,08 e 1,0; 

tamanho efetivo entre 0,15 e 0,30 mm; coeficiente de desuniformidade entre 2 e 5. O tamanho efetivo 

corresponde ao diâmetro da peneira que permite passar 10% da areia, enquanto que o coeficiente de 

desuniformidade é a relação entre o diâmetro da peneira que permite passar 60% da areia e diâmetro 

da peneira que permite passar 10%. 

De acordo com Huisman e Wood (1974), na superfície da areia há a formação de uma fina 

camada de um material viscoso conhecido por “schmutzdecke”, onde acontece a remoção de material 

orgânico e inorgânico suspenso. O schmutzdecke constitui de uma película de algas e numerosas 

formas de vida como protozoários e bactérias, por onde a água vai passar antes de chegar ao filtro.  

Essa atividade microbiológica é um dos principais motivos para se obter água de boa qualidade. 

Conforme Di Bernardo, Brandão e Heller (1999), o desempenho do filtro depende da maturidade da 

fina camada microbiológica. Por essa razão, no começo do período o filtro lento é caracterizado pela 

produção de uma água de uma qualidade não muito eficaz. O tempo de amadurecimento do filtro pode 

variar de alguns dias até dois meses, vai depender da qualidade da água e de como é feito a limpeza. 

 

Carga hidráulica e taxa de filtração 

 

Uma carreira de filtração é o tempo que o filtro leva entre uma lavagem e outra. E a duração 

dessa carreira depende principalmente de dois fatores, da carga hidráulica e da taxa de filtração. A 

carga hidráulica total é igual à soma da perda de carga inicial e a retenção de impurezas, normalmente 

fica em torno de 1,0 a 1,5m. Para a taxa de filtração é recomendado valores de 3 a 6 m³.m ֿ².diaֿ¹, a 

utilização de valores maiores que esses pode resultar em uma baixa eficiência na filtração (DI 

BERNARDO; BRANDÃO; HELLER, 1999). 

 

Controle do sistema de filtração 

 

Para o bom funcionamento do filtro é necessário realizar, diariamente, o controle e registro da 

vazão da água, a medição e registro da turbidez, a retirada do material flutuante e medição da perda de 

carga. O controle da vazão afluente é essencial, porque tanto na eficiência do filtro, quanto na remoção 

de microrganismo e perda de carga dependem da taxa de aplicação empregada. Eles normalmente são 

realizados com taxas constantes e nível de água dentro do filtro constante ou variável. Quando esse 

nível chegar ao limite e a carga hidráulica disponível for consumido, significa que é necessário realizar 

a limpeza. (DI BERNARDO; BRANDÃO; HELLER, 1999). 

 



 

 

Limpeza do filtro 

 

Segundo Pizzolatti (2010), a limpeza acontece quando a perda de carga ou carga hidráulica 

chega ao seu limite estipulado. No momento em que isso ocorre, a quantidade de água que entra não é 

a mesma quantidade filtrada e, portanto, a taxa de filtração diminui e a carga hidráulica fica constante. 

Se a lavagem feita não for eficaz, aparecerá na carreira de filtração seguinte, já que a lavagem afeta 

diretamente a qualidade da água. O processo de limpeza consiste em deixar escoar a água até que o 

nível chegue logo abaixo da superfície. Desse modo, o Schmutzdecke e os primeiros 5 cm de areia são 

raspados, lavados e conservados para serem repostos no filtro quando a altura da areia do filtro ficar 

com a espessura mínima recomendada. Esse processo demanda tempo e requer intenso trabalho de 

operação.   

 

2.4. Pré-tratamento  

 

Conforme Sánchez et al. (2007), vários opções de pré-tratamento podem ser utilizadas para 

melhorar a qualidade da água antes de passar pelo filtro lento. A pré-filtração em pedregulho é uma 

das alternativas utilizadas, elas são classificadas de acordo com o objetivo principal da sua aplicação e 

da direção do fluxo. As opções são pré-filtro dinâmico de pedregulho, pré-filtro de pedregulho com 

escoamento horizontal ou vertical e os ascendentes ou descendentes. Essa sequência de tratamento, 

seguida da filtração lenta, é denominada de Filtração em Múltiplas Etapas (FiME). 

Na Tabela 1 são apresentados os principais parâmetros sugeridos para o processo da 

instalação da filtração lenta e FiME em função da qualidade da água bruta proposta por Di Bernardo, 

Brandão e Heller (1999). As unidades são selecionadas de acordo com a qualidade da água bruta. O 

filtro lento é utilizado quando há baixas concentrações de turbidez, cor, sólidos suspensos, coliformes, 

ferro e algas. Filtro lento mais filtro dinâmico são utilizados quando há valores intermediários e a 

FiME é empregada quando os parâmetros possuem valores mais elevados. 

 

Tabela 1 - Característica geral da água bruta e tipo de instalação FiME 

 

Fonte: Di Bernardo, Brandão e Heller (1999). 

 

Pré-filtro dinâmico 

 

O pré-filtro dinâmico é formado por uma unidade, ou mais em paralelo, constituída de três 

camadas de cascalho de diferentes tamanhos de modo que as mais finas fiquem na superfície e as mais 

grossas ao fundo. O filtro começa operando a uma taxa constante. A queda de pressão aumenta 

Característica da Água Bruta Filtro Lento 

Filtro Dinâmico 

+ 

Filtro Lento 

FiME 

Turbidez (uT) 
100 % < 25 

95% < 10 

100 % < 50 

95% < 25 

100 % < 200 

95% < 100 

Cor Verdadeira (uC) 
100 % < 10 

95% < 5 

100 % < 25 

95% < 10 

100 % < 25 

95% < 10 

Sólidos Suspensos Totais 

(mg/L) 

100 % < 25 

95% < 10 

100 % < 50 

95% < 25 

100 % < 200 

95% < 100 

Coliformes Totais 

(NMP/100mL) 

100 % < 1 000 

95% < 500 

100 % < 10 000 

95% < 5 000 

100 % < 20 000 

95% < 10 000 

Coliformes Fecais 

(NMP/100mL) 

100 % < 500 

95% < 250 

100 % < 5 000 

95% < 1 000 

100 % < 10 000 

95% < 5 000 

Concentração de Ferro Total 

(mg/L) 

100 % < 1,0 

95% < 1,5 

100 % < 2,0 

95% < 3,0 

100 % < 3,0 

95% < 5,0 

Concentração de Algas 

(UPA/mL) 

100 % < 500 

95% < 250 

100 % < 1 500 

95% < 1 000 

100 % < 5 000 

95% < 2 500 



 

 

gradativamente para neutralizar a resistência do fluxo. Esse pré-filtro contribuí não só para uma 

melhor qualidade da água como também para proteger as demais unidades de tratamento. Quando há 

grandes quantidades de sólidos suspenso na água bruta, a camada superior é obstruída, o que impede 

que este excesso alcance e danifique os outros pré-filtros e os filtros lentos. (SÁNCHEZ et al., 2007). 

Segundo Di Bernardo, Brandão e Heller (1999), o sistema de drenagem dos pré-filtros 

dinâmicos é normalmente composto por tubulações. Para garantir a quantidade de vazão esperada, a 

válvula da tubulação de saída deve ser regulada frequentemente. Se não, com o tempo de 

funcionamento, impurezas ficarão retidas no meio granular, acarretando na diminuição da vazão 

efluente e aumento da vazão de excesso. A limpeza ocorre quando a válvula de saída estiver toda 

aberta e a vazão efluente for menor à requerida. Para isso, a válvula de saída é fechada, fazendo com 

que a vazão total seja escoada para o canal de excesso, com a ajuda de um ancinho, o meio granular é 

agitado, soltando as impurezas que são arrastadas junto com a água que escoa superficialmente.  

 

Pré-filtro de pedregulho com escoamento vertical 

 

Existem dois tipos de pré-filtração para esse processo, a descendente e a ascendente. No 

escoamento ascendente é possível encontrar duas composições, uma em camadas e uma em unidades 

em série. Enquanto que o escoamento descendente é possível encontrar apenas em unidades em série 

(Di BERNARDO; BRANDÃO; HELLER, 1999).  

Segundo Sánchez et al. (2007), a filtração ascendente a água escoa através do leito de cascalho 

de baixo para cima. Durante esse processo, as impurezas ficam retidas no filtro. A grande vantagem 

desse processo é que as partículas mais pesadas são retiradas em primeiro lugar na parte inferior do 

filtro. Sendo assim, quando precisar limpar o filtro, as partículas podem ser removidas apenas por uma 

abertura rápida da válvula de drenagem, fazendo com que a gravidade drene a água e limpe o filtro. A 

filtração ascendente em camadas é formada por uma unidade onde o material filtrante é constituído 

por subcamadas de pedregulhos de diferentes tamanhos. Já a filtração descendente em série é utilizada 

para água mais contaminada, formada por duas ou três unidades com diferentes tamanhos de 

pedregulhos, que tendem a aumentar gradativamente conforme forem passando pelas unidades. Seu 

escoamento é de cima para baixo. 

 

2.5. Manta sintética não tecida 

 

De acordo com De Pádua (2006), as mantas não tecidas utilizada no topo da camada de areia 

dos filtros lentos foi planejado para facilitar a limpeza dos filtros. Normalmente, as mantas são 

formadas por fibras de poliéster, poliamida, propileno, polietileno e polivinil. Mantas fabricadas com 

fibras de polipropileno são mais resistentes à abrasão, ao calor, à ação da radiação ultravioleta, ao 

ataque de compostos como ácidos, alcalizantes e agentes oxidantes. Elas têm a propriedade de se 

misturarem facilmente com outras fibras no processo de fabricação, são livres de grupos polares, que 

ajuda na limpeza, e apresentam custos baixos.  

A filtração necessita que a manta tenha um tamanho de poro suficientemente pequeno para ter 

uma boa eficiência na retenção das partículas, e também, uma permeabilidade adequada para 

possibilitar a passagem da água filtrada. Estas propriedades são monitoradas pelo tamanho dos poros, 

distribuição do tamanho do poro e porosidade, contribuindo para a eficácia do filtro da manta 

(CUMBI, 2013). Conforme a Tabela 2 é possível visualizar as principais propriedades das mantas 

sugeridas por Di Bernardo e Dantas (2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 2 - Propriedades das mantas não tecidas 

 

Propriedade Valor Usual 

Espessura (mm) 0,4 a 20,0 

Porosidade 0,55 a 0,99 

Diâmetro médio das fibras 

(μm) 
25 a 100 

Superfície específica (m².m ֿ³) 1.100 a 36.000 

Fonte: Di Bernardo e Dantas (2005). 

 

Segundo Cumbi (2013), o fluído contém partículas em suspensão e com um tamanho menor ao 

do fluxo que atravessa a manta, entretanto as partículas maiores são retidas e as partículas menores 

que passam são retiradas do filtro. Espera-se que com essa aplicação, as partículas pequenas que não 

são removidas na superfície, possam ser retidas na manta, e de acordo com a espessura delas é 

possível registrar alguma deposição nos poros da mesma. Quando as partículas são depositadas na 

superfície, provoca uma perda de carga no sistema, que com elevada turbidez é mais frequente na 

filtração. E quanto menor a granulometria da areia, maior será a capacidade do filtro de retenção de 

partículas suspensas. Entretanto, isto diminui a vida útil do filtro e/ou reduz as carreiras de filtração. 

De acordo com Paterniani e Da Conceição (2004), a utilização das mantas não tecidas atuando como 

um pré-filtro aumenta a duração das carreiras dos filtros lentos. A aplicação da manta no topo da 

filtração centraliza todo processo de purificação na própria manta. Quando termina a carreira de 

filtração, a manta é facilmente retirada e lavada, removendo toda schmutzdecke formada, depois de 

limpa ela é recolocada no filtro. 

 

3. METODOLOGIA 

 

A Figura 1 exibe o fluxograma esquemático, onde são apresentadas as etapas desenvolvidas neste 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A coleta de água foi realizada no Rio Caí, localizada na estrada BR 116 do município de Nova 

Petrópolis em três períodos diferentes, onde as amostras 1 e 2 foram coletadas em dias com sol e a 

amostra 3 em um dia nublado com pouca chuva. As análises foram realizadas no Laboratório de 

Processos Ambientais (LAPA) da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), 

onde está instalado o sistema piloto de filtração em areia e o pré-filtro. 

As amostras de água, depois de coletadas, foram levadas para o laboratório em frascos 

adequados para a coleta, fornecidos pelo laboratório. Os principais parâmetros para o projeto de 

instalação de filtração lenta e pré-filtração são turbidez, cor verdadeira, sólidos suspensos totais, pH, 

oxigênio dissolvido, coliformes totais e fecais, de acordo com Di Bernardo, Brandão e Heller (1999). 

Os sólidos totais dissolvidos e a condutividade também foram analisados para avaliar a quantidade de 

sais presentes na água (SILVA et al., 2011). E o fósforo foi analisado, pois em concentrações elevadas 

na água é um indício de poluição, resultado de esgotos domésticos, efluentes industriais e drenagem de 

Figura 1 – Fluxograma representativo das etapas desenvolvidas na metodologia 



 

 

áreas agrícolas (ALMEIDA, 2010). Para comparação dos resultados das análises foi utilizado os 

limites da Resolução CONAMA Nº357/2005, água doce de classe dois. Entretanto para sólidos totais 

dissolvidos e condutividade foi utilizado os limites sugeridos por Silva et al. (2011) como ideias para 

maioria dos cultivos e para o fósforo foi utilizado limites sugeridos pelo Almeida (2010) como 

intervalo ideal para água de irrigação.  

A água foi caracterizada através de análises físico-químicas e microbiológica. A Tabela 3 exibe 

os parâmetros analisados para caracterização da água, os parâmetros recomendados e o método 

analítico empregado. As análises físico-químicas seguiram os procedimentos conforme as normas da 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Enquanto que a microbiológica seguiu conforme 

o Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (1995). As análises foram realizadas 

em duplicatas.  

 

Tabela 3 - Análises físico-químicas, microbiológicas e métodos analíticos empregados 

 

Parâmetros 
Parâmetros 

Recomendados 
Método Analítico 

Coliformes Totais ² Até 1000 NMP.100mL ֿ¹ Standard Methods - Método do Colilert 

Coliformes Fecais ² Até 1000 NMP.100mL ֿ¹ Standard Methods - Método do Colilert 

Sólidos Totais ² Até 500 mg.L ֿ¹ NBR 10664:1989 – Método Gravimétrico 

Sólidos Dissolvidos ² Até 500 mg.L ֿ¹ NBR 10664:1989 – Método Gravimétrico 

pH ² 6,0 a 9,0 NBR 9251:1986 – Método Eletrométrico 

Turbidez ² Até 100 NTU MB-3227:1990 – Método Nefelométrico 

Condutividade ¹ 0 – 0,25 mS.cmֿ¹ NBR 10223:1998 – Método de Ensaio 

Oxigênio Dissolvido ² > 5 mg.L ֿ¹ O₂ MB-3030:1989 - Método Eletrodo de Membrana 

Cor ² Até 75 mg Pt.L ֿ¹ NBR 13798:1997 – Método da Comparação Visual 

Fósforo 

 

 

³ 0 – 2 mg.L ֿ¹ NBR 12772:1992 – Método de Ensaio 

Fonte: ¹Almeida (2010), ²CONAMA (2005) e ³Silva (2011). 

 

Os equipamentos utilizados foram dois sistemas pilotos de filtração. Um reservatório de acrílico 

com capacidade de 11 litros (39,5 cm de altura, 19 cm de comprimento e 19 cm largura), onde foi 

realizada a filtração lenta em areia. E outro reservatório de acrílico com volume de 5,5 litros (20 cm de 

altura, 17,8 cm de comprimento e 15,5 de largura), sendo esse o pré-filtro dinâmico de pedregulho. 

Para o bombeamento de água foi utilizado uma bomba peristáltica, onde foi empregado uma 

vazão de aproximadamente 108 ml.min ֿ¹ no pré-filtro e no filtro lento. 

A determinação da taxa de filtração foi realizada por meio da Equação (1), onde T é a taxa de 

filtração (m³.mֿ².diaֿ¹), Q é a vazão do filtro medida em m³.dia ֿ¹ e Af é a área superficial do filtro em m² 

(PIZZOLATTI, 2010). 

(1) 

 

 

 
 

A área de filtração lenta foi fixada em 0,0361 m² e operada a uma vazão de 108 ml.min ֿ¹ para 

calcular a taxa de filtração, dentro da proposta feita por Di Bernardo, Brandão e Heller (1999). 

Enquanto que o pré-filtro foi calculado uma taxa de filtração com uma área superficial de 0,02759 m² 

e uma vazão de 108 ml.minֿ¹, também dentro do limite proposto pelos autores de 2 a 6 m³.m ֿ².diaֿ¹.

  



 

 

O pré-filtro dinâmico de pedregulho utiliza um reservatório de acrílico com fluxo de água 

ascendente. O meio filtrante mede 11,5 cm e são formados por quatro camadas de diferentes 

granulometrias, os valores adotados foram baseados em Veras e Di Bernardo (2008). Na Tabela 4 são 

exibidas as características granulométricas e as espessuras das camadas filtrantes adotadas.  

 

Tabela 4 - Características granulométricas da camada filtrante 

 
 

 

 

 

 

 

 

A filtração lenta é constituída por um reservatório de acrílico formado, primeiramente, por uma 

camada suporte de 6,5 cm de espessura com três subcamadas de diferentes tamanhos de pedregulhos, 

semelhante ao pré-filtro, Tabela 5.  

 

Tabela 5 - Características granulométricas da camada suporte 

 

 

 

 

A disposição da manta sintética não tecida foi baseada em Paterniani e Da Conceição (2004), 

onde foi colocada entre a camada suporte e o meio filtrante e no topo do filtro. A manta Geotêxtil é da 

marca Bidim modelo OP-20, 100% poliéster e possui as seguintes características: 93% de Porosidade; 

10.370,3 m².mֿ³ de superfície específica; 200 g.m ֿ² de gramatura; 2 mm de espessura; 3,5 mm.s ֿ¹ de 

permeabilidade; e 27 μm de diâmetro médio das fibras, dentro dos valores recomendados por Di 

Bernardo e Dantas (2005).  

O meio filtrante consiste em 12 cm de areia grossa de construção civil, peneirada com o objetivo 

de retirar grãos maiores que 1 mm. A areia possui grãos entre 0,1 e 1,0 mm, tamanho efetivo igual a 

0,15 e coeficiente de desuniformidade igual a 4,67, no qual os dados estão dentro dos limites 

propostos por Di Bernardo, Brandão e Heller (1999). Na Figura 2 poder ser observado os sistemas de 

filtração, onde o pré-filtro é o item ‘a’ e o filtro lento é o item ‘b’. 

 

Figura 2 - Sistemas de filtração, pré-filtro e filtro lento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcamadas Espessura (mm) Granulometria (mm) 

1º- Topo 1,5 5 a 10 

2º - Intermediária Superior 2,0 10 a 15 

3º - Intermediária 4 20 a 25 

4º - Intermediária Inferior 4 25 a 30 

Subcamada Espessura (cm) Granulometria (mm) 

1º Superior 1,5 4 a 10 

2º Intermediária 1,5 10 a 20 

3º Inferior 3,5 20 a 30 



 

 

Para verificar se ocorreu contaminação dos filtros para amostra foram realizadas algumas 

análises com água deionizada que passou pelo mesmo processo que as outras amostras: pelo pré-filtro, 

logo em seguida pelo filtro lento em um sistema em batelada.  

 

4. RESULTADO E DISCUSSÕES 

 

A Tabela 6 exibe os resultados da água deionizada antes e após passar pelos filtros a uma taxa de 

filtração no pré-filtro de 5,6 m³.m ֿ².diaֿ¹ e no filtro lento de 4,3 m³.m ֿ².diaֿ¹. A partir dos resultados 

verifica-se que não ocorreu contaminação entre os filtros. 

 
Tabela 6 - Resultado da água deionizada 

 

Parâmetros Água Deionizada Pré-Filtro Filtro Lento 

pH 4,69 6,02 6,18 

Condutividade (mS.cm ֿ¹) 0,011 0,029 0,025 

Turbidez (NTU) 0,61 7,36 3,85 

Coliformes Totais (NMP.100mL ֿ¹) 0 0 0 

Coliformes Fecais (NMP.100mL ֿ¹) 0 0 0 

 

Na Tabela 7 mostra os resultados das análises físico-químicas e microbiológicas das amostras 

1, 2 e 3 da água bruta, e da água após passar pelo pré-filtro e filtro lento, segundo os métodos 

analíticos descritos na Tabela 3. 

 
Tabela 7 - Resultados das amostras 1, 2 e 3 

 

PARÂMETROS 

Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 

AB PF FL AB PF FL AB PF FL 

Turbidez (NTU) 11,03 10,85 9,23 6,52 24,5 13,23 5,99 20,5 9,43 

Cor 30 17,5 15 40 17,5 17,5 30 17,5 17,5 

pH 6,95 6,76 6,51 6,66 7,095 6,49 6,8 6,685 6,745 

Condutividade (mS/cm) 0,17 0,0705 0,0685 0,047 0,0755 0,065 0,052 0,06 0,0655 

Sólidos Totais (mg/L) 67 46 43,5 82 61 69,5 59 46 65 

Sólidos Dissolvidos 

(mg/L) 
51 62 68,5 84 61 68,5 281 39 62 

Oxigênio Dissolvido 

(mgO2/L) 
8,1 9,2 5,5 8,3 8 5 6,5 8,8 3,9 

Coliformes Totais 

(NMP/100ml) 
38730 5172 884 18600 9804 5475 9590 11199 1850 

Coliformes Fecais 

(NMP/100ml) 
200 20 41 200 85 122 100 1560 630 

Fósforo (mg/l) 0,0425 0,0098 0,0344 0,0347 0,0184 0,0668 0,0113 0,0222 0,0395 

AB – Água Bruta; PF – Pré-filtro; FL – Filtro Lento. 

 

Na amostra 1, verifica-se que os coliformes totais na água bruta tem um valor bem elevado, sendo 

o único parâmetro fora dos limites exigidos pela norma. A turbidez, o pH e os sólidos totais variaram 

poucos seus valores após passarem pelo pré-filtro e filtro lento. Enquanto que os sólidos dissolvidos e 

o OD aumentaram no pré-filtro e os sólidos dissolvidos e os coliformes fecais aumentaram no filtro 

lento, indicando um início de contaminação nos filtros. Os demais parâmetros tiveram uma boa 



 

 

redução nos seus valores, principalmente os coliformes totais que diminuiu de 38730 para 884 após 

passar pelo filtro lento. Apesar dos aumentos e das reduções, todos os parâmetros analisados ficaram 

dentro dos limites exigidos.  

Na amostra 2, a água bruta possui elevados teores de coliformes totais, ficando fora dos 

parâmetros recomendados. O pH, o OD, os sólidos totais e dissolvidos variaram pouco após passar 

pelos dois filtros. Enquanto que a turbidez e a condutividade tiveram um aumento no seu valor após 

passar pelo pré-filtro e os coliformes fecais e o fósforo um aumento após passar pelo filtro lento, 

devido ao acréscimo de impurezas retidas nos filtros. A cor foi o parâmetro com melhor redução e 

apesar do valor dos coliformes totais terem reduzidos, ele foi o único parâmetro da amostra 2 que não 

conseguiu atingir os limites recomendados.  

Na amostra 3, o coliformes totais foi o único parâmetro da água bruta com valores elevados e fora 

dos limites exigidos. O pH e a cor variaram pouco seus valores após passar pelos filtros. Enquanto que 

a turbidez, condutividade, OD, fósforo, coliformes totais e fecais tiveram os seus valores aumentados 

após passarem pelo pré-filtro e os sólidos totais, dissolvidos e o fósforo aumentaram após passar pelo 

filtro lento. Esses valores indicam que há uma crescente formação de bactérias nos filtros, 

principalmente no pré-filtro onde teve concentrações mais elevadas. O coliformes totais, assim como 

na amostra 2, também foi o único parâmetro que não atingiu o valor recomendado pela legislação.  

 

5. CONCLUSÃO 

 

De acordo com o trabalho realizado, a pré-filtração, filtração lenta e manta sintética não tecida 

tiveram uma boa eficiência na maioria dos parâmetros na primeira filtração com a amostra 1, ficando 

dentro dos parâmetros exigidos, se tornando totalmente eficaz para irrigação de plantas e hortaliças. A 

eficiência dos coliformes, fósforo, condutividade e turbidez foram diminuindo conforme eram 

realizadas as filtrações das amostras 2 e 3, um dos fatores que pode ter levado a esse resultado é a 

contaminação das águas para os filtros que foi aumentando gradativamente.   

 A contaminação nos filtros pode ter ocorrido por causa da água conter uma concentração 

elevada de coliformes totais e à medida que passava pelos filtros, as impurezas ficaram retidas nas 

camadas filtrantes, sendo necessária realizar uma limpeza antes da próxima filtração.   

 Para aumentar a eficiência do tratamento de água é sugerida a realização de limpezas entre as 

amostras ou testes com taxa de filtração mais baixa. A utilização da FiME no processo, colocando o 

pré-filtro de pedregulho com escoamento horizontal ou vertical ou até mesmo os pré-filtros 

ascendentes ou descendentes podem aumentar a eficiência de remoção e diminuir a necessidade de 

limpeza entre cada amostra. Além disso, mudar as camadas filtrantes com diferentes espessuras, 

granulometrias ou posição da manta sintética podem aumentar a eficiência do processo. 
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