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O que é filtragem?O que é filtragem?
�� Processo de separação de Processo de separação de partículas sólidas partículas sólidas 
em suspensão na águaem suspensão na água, com o objetivo de , com o objetivo de 
garantir a qualidade de água para irrigaçãogarantir a qualidade de água para irrigação

� Partículas sólidas totais
– todas as partículas presentes em suspensão ou em 
solução (dissolvidos);

� Sólidos Dissolvidos é a porção de sólidos que 
passa através de um filtro de porosidade 
nominal de 1,2 µm (ou menor),

� Sólidos Suspensos é a porção retida no filtro. 
–– Partículas de solos com diferentes tamanhos, Partículas de solos com diferentes tamanhos, 
materiais orgânicos, algas, etc.. materiais orgânicos, algas, etc.. 

Distribuição das partículas sólidas Distribuição das partículas sólidas 

a olho nu é possível visualizar a partir de 100 mícrons ou 0,1 mm

Melhoria efetiva da 
qualidade de água

Porque utilizar a filtragem?Porque utilizar a filtragem?

Evitar entupimento de
emissores

Reduzir desgastes
de acessórios

Aumentar da vida útil
dos equipamentos

Reduzir manutenção 
do sistema
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Porque utilizar a filtragem?Porque utilizar a filtragem?

�� Irrigação LocalizadaIrrigação Localizada
–– Tubulação e os emissores Tubulação e os emissores 
é o item mais caro do é o item mais caro do 
sistema.sistema.

�� Irrigação por aspersãoIrrigação por aspersão
–– Reduzir a abrasão e a Reduzir a abrasão e a 
corrosão da bomba, corrosão da bomba, 
tubulações e acessórios.tubulações e acessórios.

Como se faz a filtragem na 
irrigação?

�� Mecanismo Físico:Mecanismo Físico:
–– passagem forçada da água através de passagem forçada da água através de 
elemento filtrante poroso onde partículas elemento filtrante poroso onde partículas 
com dimensões superiores aos poros ficam com dimensões superiores aos poros ficam 
retidas; retidas; 

–– Sedimentação ou decantação;Sedimentação ou decantação;

Métodos de filtragemMétodos de filtragem
1.1. Sedimentação ou decantaçãoSedimentação ou decantação

Baseada na  sedimentação ou decantação das 
partículas pela ação da gravidade e redução da 
velocidade de escoamento;
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Decantadores ou bacias de sedimentaçãoDecantadores ou bacias de sedimentação

� Características
– 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.

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

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

Decantadores ou bacias de sedimentação Decantadores ou bacias de sedimentação 

Métodos de filtragem
2.2. HidrocicloneHidrociclone
Utiliza ação Utiliza ação 
centrífuga e o centrífuga e o 
diferencial de diferencial de 
massa específica massa específica 
para remover para remover 
partículas partículas 
presentes na presentes na 
água.água.

Fonte: Soccol, O. J. (2003)

Hidrociclone�� Características:Características:
– São efetivos para tratar 
águas que contenham 
quantidades  consideráveis 
de areia; 

– Removem partículas com 
peso específico maior que o 
da água, e com tamanho 
superior a 75 microns (areia 
muito fina)

– Equipamentos modernos 
podem remover acima de 
98% das partículas de areia 
(200 mesh);

–– Não são efetivos para Não são efetivos para 
remoção de materiais remoção de materiais 
orgânicos, algas e materiais orgânicos, algas e materiais 
leves.leves.
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Métodos de filtragemMétodos de filtragem

3.3. TTelaela ouou disco disco 
Utiliza um elemento de Utiliza um elemento de 
tela ou disco que tela ou disco que 
funciona como funciona como 
peneira e  impede a peneira e  impede a 
passagem de passagem de 
partículas maiores partículas maiores 
que as aberturas;que as aberturas;

TelaTela e discoe disco

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

Classificação

�� Número de meshNúmero de mesh
–– Número de Número de 
aberturas por aberturas por 
polegada (2,54 cm)polegada (2,54 cm)

53270

74200

105140

38400

152100

17280

42540

Tamanho da
abertura (µm)

Número de 
mesh

FiltrosFiltros de de telatela (nylon) (nylon) 

100130170400micron

1401208040Mesh

PretoVermelhoAmareloAzulCor
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FiltrosFiltros de de telatela ((açoaço inoxinox)) Retrolavagem automática (Retrolavagem automática (AmiadAmiad))
Filtros de telaFiltros de tela

Filtros de discos Filtros de discos (Amanco)
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FiltrosFiltros Spin (Spin (ArkalArkal))

Filtrando a água Retrolavando o filtro

Métodos de filtragemMétodos de filtragem

4.4. FiltrosFiltros de de areiaareia
–– Utiliza meio poroso Utiliza meio poroso 
(areia)  que (areia)  que 
representa a representa a 
superfsuperfíície de cie de 
contato para a contato para a 
filtragem. filtragem. 

Filtros de areiaFiltros de areia
�� CaracterCaracteríísticas:sticas:

�� As partAs partíícula scula sóólidas suspensas na lidas suspensas na áágua são gua são 
mantidas no interior do meio devido a colisão mantidas no interior do meio devido a colisão 
e a adesão na superfe a adesão na superfíície dos grãos ou por cie dos grãos ou por 
retenretençção entre os grãos.ão entre os grãos.

�� Remove partRemove partíículas sculas sóólidas e contaminantes lidas e contaminantes 
orgânicos, algas e materiais coloidais da orgânicos, algas e materiais coloidais da áágua;gua;

�� Pode reter parte das partPode reter parte das partíículas de argila;culas de argila;
�� Escolha correta da areia determina a Escolha correta da areia determina a 
eficiência;eficiência;

�� Limite de 20 Limite de 20 µµm (0,02 mm).m (0,02 mm).

Características   Características   

�� Diâmetro Efetivo MédioDiâmetro Efetivo Médio
–– caracteriza o menor diâmetro de partícula na classificação caracteriza o menor diâmetro de partícula na classificação 
–– indica o tamanho da partícula que será removida pela indica o tamanho da partícula que será removida pela 
areia.areia.
Relação diâmetro médio da areia e da partícula removida Relação diâmetro médio da areia e da partícula removida 

(vazão de 17 (vazão de 17 L/s.mL/s.m22) ) 

400400

230230

170170

140 140 

7070

Número de Número de 
mesh (mesh (eqeq))

Areia de sílica (30)Areia de sílica (30)

Areia de Sílica (20) Areia de Sílica (20) 

Areia de sílica (16)Areia de sílica (16)

Granito moído (11)Granito moído (11)

Granito moído (8)Granito moído (8)

MaterialMaterial

> 20 (1/15)> 20 (1/15)340340

> 40 (1/15)> 40 (1/15)550550

> 60 (1/15)> 60 (1/15)800800

> 80 (1/12)> 80 (1/12)10001000

> 160 (1/12)> 160 (1/12)19001900

Tamanho de Tamanho de 
partículas partículas 

removidas (removidas (µµm)m)

Diâmetro Diâmetro 
efetivo médio  efetivo médio  

((µµm)m)
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Características   Características   

�� Coeficiente de UniformidadeCoeficiente de Uniformidade
–– intervalo de diâmetros de partículas dentro de intervalo de diâmetros de partículas dentro de 
uma mesma classificação;uma mesma classificação;

–– Coeficiente recomendado de Coeficiente recomendado de 1,51,5 para irrigaçãopara irrigação
–– Areias com coeficientes Areias com coeficientes > 1,5> 1,5 podem podem 
determinar perdas de material durante a determinar perdas de material durante a 
retrolavagem.retrolavagem.

Características da areia  Características da areia  

�� Empresa NacionalEmpresa Nacional
–– Informação fornecida (areia rolada)Informação fornecida (areia rolada)

1,0 1,0 –– 2,02,0
0,59 0,59 –– 1,01,0

GranulometriaGranulometria (mm)(mm)

22
11
TipoTipo

�� Empresa no Exterior (Empresa no Exterior (JainsJains))
–– Uniformemente classificada, partícula angulares para Uniformemente classificada, partícula angulares para 
filtragem com alta eficiência. filtragem com alta eficiência. 

–– Pureza da sílica de 98.8%. Pureza da sílica de 98.8%. 
–– Partículas com diâmetro variando de 0.7 mm a 1.2 mm Partículas com diâmetro variando de 0.7 mm a 1.2 mm 
passando pela peneira de 16 mesh e retida na de 25. passando pela peneira de 16 mesh e retida na de 25. 

–– Coeficiente de uniformidade de 1.5. Coeficiente de uniformidade de 1.5. 

140 140 -- 7070
200 200 –– 140140
MeshMesh

FiltrosFiltros de areia de areia 

Areia

Saída

Entrada

Coletores

�� RetrolavagemRetrolavagem
–– Diferencial de pressão Diferencial de pressão 
>> 70 kPa70 kPa

–– Dependendo da Dependendo da 
freqüênciafreqüência,, a a 
retrolavagem deve retrolavagem deve 
ser automática.ser automática.

–– Vazão Vazão de de 
retrolavagem retrolavagem variavaria
�� Tamanho da areiaTamanho da areia
�� Altura da camadaAltura da camada
�� Modelo do filtroModelo do filtro

Filtros de manta sintética não 
tecida (Iavant) 
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Como surgem os problemas?

� Projeto inadequado do equipamento 
(empresa/fabricante)
– Escolher empresas idôneas; 

� Selecionamento incorreto do equipamento 
(projetista/engenheiro)
– Desenvolver projeto com bons profissionais; 

� Operação imprópria do equipamento 
(agricultor)
– Treinar a mão-de-obra que vai operar o 
sistema;

Como selecionar o filtro certo?  

�� Qualidade da águaQualidade da água
–– tipo, tamanho e concentração dos tipo, tamanho e concentração dos 
contaminantes presentes na água de contaminantes presentes na água de 
irrigação;irrigação;

�� Características do sistema de irrigaçãoCaracterísticas do sistema de irrigação
–– vazão de projeto;vazão de projeto;
–– qqualidadeualidade requerida da água;requerida da água;

�� Viabilidade econômicaViabilidade econômica
–– análise de custo.análise de custo.

Como avaliar a qualidade da água?
�� SSólidos ólidos SSuspensos uspensos TTotais (SST)otais (SST)
–– concentração total de partículas sólidas.concentração total de partículas sólidas.
–– água de irrigação (0água de irrigação (0--2.000 2.000 mg/Lmg/L))
–– riscos (baixo <50, médio 50riscos (baixo <50, médio 50--100, alto >100) 100, alto >100) 

Como selecionar o filtro?
� Remover partículas maiores do que 1/10 do 
diâmetro da menor abertura no emissor. 

� Ex: gotejador com saída de 0,85 mm requer 
um filtro de tela ou disco com 200 mesh, ou 
um filtro de areia com areia com diâmetro 
efetivo de 1.0 mm

� Outra recomendação:
– Remover partículas maiores do 
que 75 µµmm. 
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Recomendação para uso de filtros  
Recomendação para uso de filtros  

(Filtro de tela ou disco) + HidrocicloneAreia na água

(Filtro de disco + Filtro de areia + filtro de tela)
(Hidrociclone + filtro de areia)

Matéria Orgânica na 
água

(Filtro de disco + Filtro de areia + filtro de tela)
(Hidrociclone + filtro de areia)Lagoas ou Represas

(Filtro de disco + Filtro de areia + filtro de tela)
(Hidrociclone + filtro de areia)

Rios ou Córregos

(Filtro de tela ou disco) + HidrociclonePoços

Recomendação de filtroFonte de água

Como escolher  economicamente? 

� A escolha não pode ser realizada pelo custo 
inicial de investimento mas, pelo custo total (que 
inclui custos operacionais). 

� Um filtro de tela (manual) custa metade do 
preço de um filtro de areia, mas a sua vida útil é 
também aproximadamente metade da vida útil 
do de areia.

� Ao longo da vida do sistema, o filtro de areia é 
mais vantajoso economicamente quando 
comparado ao custo de manutenção e operação 
do filtro tela.

Como melhorar a filtragem?

� Filtros de tela:
– Inspecionar mensalmente para avaliar: 

� rupturas nas telas;
� desgastes em juntas, gaxetas e anéis de 
vedação; 

� Sistemas automáticos de limpeza;

–– Vazamentos causam:Vazamentos causam:
�� quedas no diferencial de pressão, quedas no diferencial de pressão, 
prejudicando o sistema de limpeza;prejudicando o sistema de limpeza;

�� contaminação do sistema;contaminação do sistema;
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Como melhorar a filtragem?

� Filtros de areia:
– Respeitar o intervalo recomendado de vazão 
(min = 36 m3/h.m2 e max = 61 m3/h.m2)

– Vazões menores
� Aparecimento de canais preferenciais; 
� Reduz a queda de pressão;
� Permite a passagem de contaminantes;

–– Vazões maiores:Vazões maiores:
�� Causa turbulência dentro do filtro;Causa turbulência dentro do filtro;
�� Movimenta a camada de areia;Movimenta a camada de areia;
�� Reduz a eficiência de filtragem; Reduz a eficiência de filtragem; 

Como melhorar a filtragem?

� Filtros de areia:
– Inspecionar semestralmente avaliando: 

� quantidade de areia (altura da camada);
� condições de limpeza da areia; 
� sistemas automáticos de limpeza;
� qualidade da retrolavagem.

–– Vazamentos causam:Vazamentos causam:
�� quedas no diferencial de pressão, quedas no diferencial de pressão, 
prejudicando o sistema de limpeza;prejudicando o sistema de limpeza;

�� contaminação do sistema;contaminação do sistema;

� Partículas sólidas em suspensão são estruturas 
tridimensionais irregulares com vários tamanhos 

� Portanto, algum contaminante sempre vai 
passar pelo sistema de filtragem;
–– lavar o sistema freqüentemente, lavar o sistema freqüentemente, 
–– ou utilizar válvulas de ou utilizar válvulas de drenantesdrenantes ou de ou de 
lavagem no final da linha.lavagem no final da linha.

Como melhorar a filtragem? Importante 

UUma boa filtração se paga ma boa filtração se paga 
evitando outros custosevitando outros custos!!
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