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Objetivos 

• Discutir a aplicação de filtros na irrigação; 

• Apresentar métodos de filtragem e tipos de filtros; 

• Discutir os critérios de seleção de filtros; 

• Comparar o desempenho dos filtros; 



Filtragem ou Filtração 
Processo de separação de partículas sólidas 
em suspensão na água; 

Sistema de filtragem de 
água utilizada pelos 
Romanos há mais de 
2.000 anos (Espanha) 



Aplicação em irrigação 
Controle efetivo e confiável da qualidade da água 
de irrigação para evitar entupimento físico dos 
emissores (piorando o desempenho do sistema) e 
reduzir desgastes em acessórios e equipamentos. 

Microaspersores Gotejadores 

Diâmetro de bocal ~ 1 – 3 mm 



Aplicação em irrigação 

Aumento da vida útil do equipamento 

Redução na manutenção. 

Danos no rotor da bomba 
Desgaste e incrustação  

em tubulações 



Fontes de água para irrigação 
Água Superficial (rios, córregos, lagoas, açudes)  
– a mais utilizada em irrigação no Estado; 

– contaminada com bactérias, algas, liquens, peixes, caracóis, 
sementes, fragmentos orgânicos e outras formas de vida 
aquática. 

– Pode carrear quantidades elevadas de sedimentos para o 
sistema. 



Fontes de água para irrigação 
Água Subterrânea (poços) 

– pouca utilizada no Estado de São Paulo; 

– geralmente tem boa qualidade; 

– contem níveis elevados de minerais em solução que pode 

resultar em precipitados químicos. 

– pode introduzir areia no sistema. 

Garça Poços Unisondas 



Tamanho das partículas sólidas  
 

Classificação US 

Diâmetro médio das partículas 

mm Microns (m) 

Areia muito grossa 2,0 – 1,0 2.000 – 1.000 

Areia grossa 1,0 – 0,5 1.000 - 500 

Areia média 0,5 – 0,25 500 - 250 

Areia fina 0,25 – 0,1 250 - 100 

Areia muito fina 0,1 – 0,05 100 - 50  

Silte 0,05 – 0,002 50 - 20 

Argila < 0.002 < 2 



Mecanismos de filtração 

Físicos: 
– passagem forçada da água através de 

elemento filtrante poroso onde partículas 
com dimensões superiores aos poros ficam 
retidas;  

– Sedimentação/decantação; 

Químicos 

Biológicos  

Bioquímicos  



Métodos de filtragem 
 Macro-partículas > 10 μm (0,01 mm) 

1. Sedimentação ou decantação 
– Forma mais antiga de filtração baseada na  

sedimentação das partículas pela ação da 
gravidade e redução da velocidade de 
escoamento; 

– Não são efetivos sozinhos, devem ser utilizados  
como filtros primários em combinação com outros 
sistemas; 

– Experimentação tem mostrado que partículas 
maiores que 40 microns (areia fina) sedimentam 
em menos de uma hora. 



Decantadores ou bacias de sedimentação  

Lagoas existentes podem ser utilizadas como bacias 
de sedimentação ou decantação; 

Caixas de areia podem ser construídas para reduzir a 
velocidade de escoamento (0,3 m/s). 



Métodos de filtragem 
 Macro-partículas > 10 μm (0,01 mm) 

2. Cinética (hidrociclone) 

– Utiliza ação centrífuga e o diferencial de massa 
específica para remover macro partículas 
presentes na água; 

– São efetivos para tratar águas que contenham 
quantidades  consideráveis de areia;  

– Equipamentos modernos podem remover acima de 
98% das partículas de areia muito fina; 

– Não são efetivos para remoção de algas e 
materiais leves. 



Hidrociclone  

Darka 

Saída da 

água 

Entrada  

Tangencial 

Ação centrífuga 

separa areia 

Sólidos  

separados 

Água com  

sedimentos 

Água sem  

sedimentos 



Métodos de filtragem 
 Macro-partículas > 10 μm (0,01 mm) 

3. Superfície (tela/disco)  
– Utiliza um elemento de tela ou disco que funciona 

como peneira e  impede a passagem de partículas 
maiores que as aberturas; 

– Remove pequenas quantidades de areia ou 
matéria orgânica antes de entupir e reduzir a 
vazão do sistema;   

– Um elemento com tela de 200 mesh (a menor 
tela) retem  partículas até  0.074 mm (74 
microns/areia fina). 

– Uma parte da areia muito fina e todo o silte e 
argila passarão pelo elemento filtrante 



Filtros de tela  



Filtros de discos 



Filtros Spin (Arkal) 



Retrolavagem automática (Amiad) 



Métodos de filtragem 
 

4. Contato (areia) 

– Utiliza meio poroso (areia)  que representa a 
superfície de contato para a filtragem.  

– As partícula sólidas suspensas na água são 
mantidas no interior do meio devido a colisão e a 
adesão na superfície dos grãos ou por retenção 
entre os grãos. 

– Remove partículas sólidas e contaminantes 
orgânicos, algas e materiais coloidais da água; 

– Pode reter partículas de argila; 

– Limite de 20 μm (0,02 mm). 



Filtros de areia  

Areia

Saída

Entrada

Coletores



Critérios de seleção de filtros   

Qualidade da água: 

– tipo, tamanho e concentração dos 

contaminantes presentes na água de 

irrigação; 

Características do sistema de irrigação 

– vazão de projeto; 

– na qualidade requerida da água; 

Viabilidade econômica 

– análise de custo. 



Parâmetros físicos da água 
Sólidos Suspensos Totais (SST) 

– concentração total de partículas sólidas. 

– água de irrigação (0-2.000 mg/L) 

– riscos (baixo <50, médio 50-100, alto >100)  

 Distribuição de tamanho das partículas 

– Permite calcular o volume que pode ser 
removido pelo filtro. 



Parâmetros físicos da água 
As partículas sólidas em suspensão encontradas na  água de 
irrigação são estruturas tridimensionais, em sua maioria 
irregulares, com vários tamanhos; 

Os métodos de determinação de seus tamanhos fornecem 
como resposta um único número (diâmetro equivalente da 
esfera), com o qual se representa o tamanho da partícula. 

 



Seleção de filtros de tela/disco   
Regra: remover partículas maiores do que 1/10 do diâmetro da 
menor abertura no emissor. Ex: gotejador com saída de 0,8 
mm requer um filtro com abertura de 0,08 mm (200 mesh). 

Número de mesh 

 

Tamanho da 

abertura (mm) 

10 2,00 

20 0,84 

40 0,42 

80 0,172 

100 0,152 

140 0,105 

200 0,074 



Seleção dos filtros de areia   
Relação tamanho médio das partículas e número 

de mesh da peneira;  

Material 
Diâmetro 

efetivo médio  
(mm) 

 

Número de 
mesh 

Granito moído 1.50 100 - 140 

Granito moído 0.78 140 -200 

Areia de sílica 0.66 140 -200 

Areia de Sílica 0.46 200 - 230 

Areia de sílica 0.34 230 - 400 

Classificação Diâmetro do grão (em mm) 

Areia grossa 2,0-1,2 

Areia média 1,2-0,42 

Areia fina 0,42-0,75 



Características da areia   
Diâmetro Efetivo Médio 
– é o diâmetro da abertura da peneira que permite a 

passagem de 10% da amostra do material poroso.  

– caracteriza o menor diâmetro de partícula na classificação  

– indicador do tamanho da partícula que será removida pelo 
meio filtrante   

Coeficiente de Uniformidade  
– intervalo de diâmetros de partículas dentro de uma mesma 

classificação. 

– A relação entre a abertura da peneira que permite a 
passagem de 60% do material poroso e a abertura da 
peneira que permite a passagem de 10% do mesmo 
material.  

– Coeficiente recomendado de 1,5 para irrigação  



Recomendação para uso de filtros   

Fonte de água Recomendação de filtro  

Poços Filtros de tela ou disco e Hidrociclone 

Rios ou Córregos 
Filtros de disco, Filtro de areia e filtros de tela 

Hidrociclone e filtro de areia 

Lagoas ou Represas 
Filtros de disco, Filtro de areia e filtros de tela 

Hidrociclone e filtro de areia 

Matéria Orgânica na água 
Filtros de disco, Filtro de areia e filtros de tela 

Hidrociclone e filtro de areia 

Areia na água Filtros de tela ou disco e Hidrociclone 



Comparação entre filtros   

Tipo filtro Vantagens Limitações 

Hidrociclone 

Não tem partes móveis; 

Remove de 70 a 90 % partículas 
maiores que a areia média. 

Não remove partículas menores do 
que areia fina; Projeto criterioso; 
Não é auto-suficiente; 

Tela 
Baixo custo; 

Simples operação 

Configurações baratas exigem 
limpeza manual;  

Não remove partículas orgânicas; 

Disco 
Baterias de filtros paralelos 
atende altas vazões de projeto; 

Requer altas pressões em 
retrolavagem automática; 

Pode requerer bomba em série; 

Não atende situações onde a 
presença de areia é significante; 

Areia 

 

Filtração em três dimensões; 

Capacidade maior que os filtros 
de tela e disco; 

Retem partículas menores e 
material orgânico 

Não adequado para baixas vazões 
(< 5 a 10 m3/h) 

Necessidade de múltiplos filtros para 
altas vazões; 

Problemas de retrolavagem; 



Desempenho de filtros de tela (CIT) 



Desempenho de filtros de disco (CIT)  



Desempenho de hidrociclone (CIT)  



Desempenho de filtro de areia (UF) 

função do meio filtrante e da vazão  



Lembretes importantes 

Equipamento de filtração talvez seja o item 
individual mais caro no sistema. Mas, uma 
boa filtração se paga evitando outros custos 
e o esforço para reparar um sistema 
danificado; 

Não importa o quanto eficiente é o sistema 
de filtragem, sempre algum contaminante vai 
achar o seu caminho para dentro do sistema. 
Portanto, evite acúmulo de contaminantes 
lavando o sistema freqüentemente, ou 
utilizando válvulas de drenantes ou de 
lavagem no final da linha. 
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