
I

L _

I

o
O
O
C\I-
'j

~
;;'!Jê
"- M o~~ r
-o ,., ~

~



232 233

DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM FILTRO DE AREIA
CONFECCIONADO EM MATERIAL DE BAIXO CUSTO PARA USO EM

IRRIGAÇÃO LOCALlZADA11

-I
iw, •.•

"RODUÇÃO
• A maioria dos problemas nos sistemas de irrigação localizada dá-se devido às

"obstruções das tubulações e dos emissores que. por possuírem diãmetros reduzi-
dos. associados à baixa velocidade da água com excesso de materiais sólidos. con-
b;buem para o abandono prematuro de muitos projetos de irngação. Para resolver

~parte desses prob~emas torna-se necessári? fazer a filtragem da água antes que ela
entre nas tubulaçoes do sistema de rrnqaçao. EXistem diferentes tipos de filtros (de

_areia. de malha. de discc.), cuja eficiência dependem da qualidade da água. dos ti·
'~pos de filtros e emissores (Ravina et ai.. 1997). Normalmente. filtros de único npo
i não são suficientes para uma filtragem adequada da água (Farrel! 1989).

.l<. No funcionamento dos filtros, distintos parãmetros hidráulicos estão envolvidos
~(e precisam serem conhecidos e quantificados pelo técnico, (Feitosa Filho et ai.
"_~I,1998).Dentre eles. a densidade de fI~xo (q), que consiste na vazão por unidade de

'f"" área do meio flltrante. expressa em m Islm e a conduuvidade hidráulica do meio fll-
(-itrante (K). expressa em m/s são os principais parâmetros (Yagüe.1996). •~Ic Para entender o funcionamento dos filtros de areia tem-se que partir de
.. : informações presentes em outras áreas. a exemplo. do estudo do movimento da
~ ! água através de meios porosos saturados. Segundo Reichardt (1985). a densidade

;do fluxo de água (q) é uma grandeza vetorial, representa o volume de água (V) que
:passa por unidade de tempo (t). numa unidade de área de secção transversal (Al.

. 'Já a conduuvícade hidráulica (K) representa o grau de facilidade oferecido pelo
"'-~!meio permeável ao escoamento da água. definidas respectivamente. por'
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RESUMO
O trabalho teve como objetivos: a) desenvolver um filtro de areia confecCi,

nado com tubo de ferro e avaliar sua eficiência na filtragem de água para irrigação
b) estudar fatores que afetam a filtragem considerando tipos. proporções d
materiais fi/trantes. taxas e sentido do fluxo; c) quantificar as perdas de carga'e d)
analisar custo de construção do filtro. Os materiais filtrantes foram brita, areia á~
carvão vegetal. O sentido do fluxo foi da parte superior para a base do filtro e o
oposto. Trabalhou-se nas pressões de 98.06; 122.57; .147.09; 171.60; 196.12; '&
220.63 kPa. A eficiência no sistema dependeu de quatro fatores: quantidade das i~
purezas presentes na água. tipo do material filtrante, sentido do fluxo da água-n~
filtro e tempo de funcionamento do sistema. O fluxo descendente deve ser escolhido'
na operação normal de filtragem e o ascendente apenas durante a retrolavagem. C'
sentido do fluxo no meio filtrante influiu mais no aumento das perdas de carga que í
vazão motriz e a taxa de fluxo. As perdas de carga e a taxa de fluxo da água mos-
traram-se como referenciais adequados para definir sua eficiência. O filtro ap
sentou boa eficiência e custo baixo, atendendo aos objetivos propostos.
Palavras Chave: Irrigação localizada, filtro de areia. filtração.

SUMMARY
The research had as objectives: a) develop an sand filter made with tube

iron and to evaluate its efficiency in the filtration of water for irrigalion; b) st
factors that affect the filtration considering types, proportions of the material to:
filtration, rates and sense of the f1ow; c) quantify the head losses; and d) analyn
cost 01 construction the filter. The material to filtration was gravei, it sands fine an
vegetable coal, The sense of the tlow went of to superior part for the base the tiltl
and the opposite. It worked in the pressures of 98.06; 122.57; 147.09; 171.60; 19.1
and 220.63 kPa. The efficiency in the system depended of four factors: amount
sludges in the water, type of material to flitration, the tlow water sense in filter an
operation time of system. The descending flow should be chosen in the norm
operation of tiltragem and the ascendancy, just for the cleanness of the filter. Th
flow sense influenced more in the increase of the head losses that the motive 110'
and rate flow. The head losses and the water lIow rate were shown as reference
adapted to define its efficiency. The tilter presented good efficiency and low cost
assisting to the proposed objectives.
Key Words: Located irrigation. sand filters. tiltration.
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sendo: q- densidade de fluxo, m3/m2/s; V- volume, m3; A- área seccronal. rn: t·
i 'tempo, s; K-condutividade hidráulica do meio, m/s; 6h- gradiente de potencial. mim.
~ '~ A maioria dos filtros disponíveis no mercado brasileiro para uso na irrigação
'.\' 'são importados, de custo elevado, inviabilizando sua aquisição nos projetos de irn-
~ 'gação de pequeno porte. Ultimamente, trabalhos foram desenvotvidos com inturto
':~'de obter maiores conhecimentos na operação de filtragem com os filtros de malha e

..de disco. Com relacão aos filtros de areia, importantes também na filtragem primá na
da água. pouca informação é encontrada nas literaturas sobre o assunto.
': Diante dos aspectos relatados este trabalho teve como objetivos: ai desen-
volver um filtro de areia confeccionado com tubos de ferro que suporte média e alta
pressão e avaliar sua eficiência na fíltraqern de água para uso na irrigacão loca-
~zada; b) estudar parâmetros hidráulicos que afetam a eficiência -desse filtro consi-
perando diferentes tipos e proporções dos materiais tiltrantes, tipos de água e taxas
,:defluxo da água no filtro: e c) avaliar o custo de confecção do instrumento proposto .."-
[t
MATERIAL E MÉTODOS

_~: O trabalho foi realizado em condições de campo numa área próxima ao
,Departamento de Solos e Engenharia Rural.do Centro de Ciências Agrárias da
..'Universidade Federal da Paraiba, Areia-PB. Brasil. Na confeccão do filtro de areia

utilizou-se um tubo de ferro com diãmetro nominal externo de ·0.220m e interno de
",0.203m. espessura da parede de 0.008m. altura de" 0.825m e área seccional do
::material filtrante de 0.03236m2• A escolha do tubo desse material e diâmetro foi

'Parte da monografia apresentada pelo segundo autor para conclusão do curso em Agronomia pela
Universidade Federal da Paraiba, Ateia-PB. Brasil:
"prol. Doutor do OSER'CCA/UFPB: Ateia-PB, (083) 362·2300. E·mail: jfeitosa@cca.ufpb.br
'Aluno do Curso de Agronomia do CCMJFPB, Ateia-PB;
·ProI. Doutor do OSER'CCA/UFPB:
'prol. Doutor do OSER'CCA/UFPB;
·Aluno do Curso de Pós-graduação em Produção Vegetal do CCMJFPB;
7Aluno do Curso de Pós-graduação em Manejo de Solo e Água do CCMJFPB;
"Pesquisador Doutor do CPATSAlSem~ÁridolEMBRAPA. Petrolina-PE.
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definida considerando quatro requisitos: a) facilidade de encontrar tubos desse diâ-
metro e material no mercado; b) material que suporta média e altas pressões dEi
serviço; c) considerando o limite máximo do fluxo de água no meio filtrante
recomendado por Yagüe (1996) de 13.33 Us/m2

; uma área filtrante de 0.03236m2

seria suficiente para condicionar uma vazão de 1552.9 Uh; vazão normal nos
projetos de irrigação de pequenas áreas; e d) material que facilita sua confecção em
oficinas mecânica que trabalhem com solda.

A pesquisa foi dividida em três etapas: na primeira etapa avaliou-se carac-:
terísticas hidráulicas como: perdas de carga em função da vazões motrizes, perdas
de carga em função do material filtrante, perdas de carga em função do sentido de
fluxo da água, perdas de carga em função da taxa de fluxo de água por superfície
filtrante, densidade de fluxo e condutividade hidráulica do meio filtrante determi-
nadas pelas eq. 1 e 2, utilizando água proveniente de um poço amazonas.

O primeiro meio filtrante avaliado foi constituído por cinco camadas de 0.165 m
sobrepostas e compostas de brita fina (I e V), areia média (11 e IV) e carvão vegetal
moído e peneirado (111), conforme esquema apresentado na Figura 1(a) e fotografias
do filtro apresentadas nas Figuras 1(b) e 1(c). Esse meio filtrante será caracterizado
doravante como meio filtrante composto. Na segunda etapa do trabalho avaliou-se
as mesmas características hidráulicas utilizando como meio filtrante uma única
camada de areia média peneirada que será denominado doravante como meio fiI·
trante simples. A inversão do movimento da água no filtro se fez com uso quatro
válvulas de fechamento rápido que permitia a entrada da água na parte superior do
filtro e a saída na sua base em posição lateral oposta ou vice-versa. Nos pontos de
entrada e de saída da água no filtro foram inseridas rodelas metálicas perfuradas
com uma broca de pequeno diâmetro que serviram como tela e anteparo para evitar
a saída do material filtrante do filtro para o interior da tubulação de descarga. Tanto
a areia quanto o carvão foram peneirados numa peneira de 48 mesh e acondi-
cionados em camadas sobrepostas no sentido de baixo para cima no filtro, separa-
das uma das outras, por telas de naylon de diâmetro um pouco superior ao diâmetro
do filtro. Trabalhou-se com pressões de serviço de 98.06; 122.57; 147.09; 171.60;
196.12; e 220.63 kPa. As vazões motrizes foram determinadas com um hidrômetro
domiciliar, instalado na saídada tubulação. As pressões de serviço antes do filtro
foram determinadas com um manômetro tipo Bordon instalado imediatamente
anterior ao filtro. As pressões após o filtro foram determinadas com um manômetro
tipo U, utilizando o mercúrio como líquido manométrico. As perdas de carga no filtro
foram determinadas pela diferença entre as pressões obtidas nesses dois pontos.
Na terceira etapa avaliou-se os mesmos parâmetros hidráulicos das etapas ante-
riores utilizando água captada de um riacho perene contendo níveis maior de maté-
ria oraânica aue aauelas do DOCO amazonas.
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Figuras 1 (a). 1(b) e 1( c). Esquema e fotografia do fillro e instalações.
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~'étr RESULTADOS E DISCUSSÃO .•
. :l;- - A Figura 2, apresenta os dados das perdas de carga em função das vazões

motrizes com meio filtrante composto. fluxo de água no sentido descendente nas
.' pressões de serviço de 98_06 a 196.12 kPa (a); perdas de carga em função das
~ vazões motrizes com meio filtrante composto. fluxo no sentido descendente nas
~' mesmas pressões de serviço (b); perdas de carga em função das vazões motrizes
r- com meio filtrante simples, fluxo no sentido ascendente (c); perdas de carga em
.' função das vazões motrizes com meio filtrante simples. fluxo no sentido descen-

fdente nas mesmas pressões de serviço (d).
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Figura 2. Perdas de carga em função das vazões motrizes. meio filtrante composto. fluxo sentido
descendente nas pressões de serviço (a); meio fillrante composto. fluxo sentido

,; ascendente (b): perdas de carga em funçãc <ias vazões motrizes. meio filtrante composto.
fluxo sentido ascendente (c); perdas de carga em função das vazões motrizes. meio
filtrante simples. fluxo no sentido descendente nas mesmas pressões de serviço (d).
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~ Analisando-se o comportamento das curvas referentes aos dados das perdas
~e cargas em função das vazões motrizes apresentados na Figuras 2(a) e 2(b).
ccnstata-se para um mesmo meio filtrante, variação significativa desse parâmetro

~ com a mudança no sentido do fluxo. O movimento da água no sentido descendente
'Jipresentou perdas de carga menores em relação àquelas do sentido oposto. Isso.
, possivelmente se deve a influência do potencial de pressão entre pontos extremos
: das camadas no filtro. favorecendo o primeiro caso em detrimento do segundo. con-

forme Reichardt (1985).
o"~ Comparando-se as curvas dos dados apresentados das Figuras 2(c) e 2(d),
vê·se comportamento diferenciado das perdas de carga com relação aos meios fi1-
trantes numa mesma pressão de serviço. Apesar do fluxo da água no sentido des-

_cendente ter sido maior, as perdas de carga foram aproximadamente iguais. mos-
trando que para um mesmo meio filtrante, o sentido do fluxo apresentou maior in-
fluência nas perdas de carga que a vazão motriz. A variação dos dados entre os
~Ois meios. possivelmente se deve a diferença de porosidade dos materiais filtran-

- tes, fazendo reduzir as vazões no meio filtrante constituído apenas de areia.
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A Figura 3, apresenta os dados das perdas de carga em função da denSidade
de fluxo por superfície do meio filtrante composto, fluxo sentido descendente na
pressão de serviço de 147.09 kPa (a); perdas de carga em função do fluxo de água
por superfície do meio filtrante composto, fluxo sentido ascendente na mesma
pressão de serviço kPa (b); perdas de carga em função do fluxo de água por
superfície do meio filtrante simples. sentido descendente na pressão de serviço de
147.09 kPa (c); perdas de carga em função do fluxo de água por superfície do meio
filtrante simples no sentido ascendente e mesma pressão (d).
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Rgura 3. Perdas de carga em função do fluxo por superfície do meio filtranle composto. fluxo
descendente na pressão de serviço de 147,09 kPa ra): perdas de carga em função do fluxo
por superffcie do meio filtrante composto. fluxo ascendente mesma pressão de serviço (b);
perdas de carga em função do fluxo por superfície do meio filtrante simples. fluxo sentido des-
cendente, mesma pressão de serviço (c); perdas de carga em função do fluxo por superfície
do meio filtrante simples, fluxo senuco ascendente e mesma pressão de serviço (d).

Avaliando-se os dados apresentados na Figura 3(a) e 3(b) constata-se
influência do fluxo de água por superfície filtrante nas perdas de carga. No meio
filtrante composto e fluxo no sentido decrescente elas aumentaram com o aumento
das taxas de fluxo e foram superiores àquelas do tratamento oposto, Isso, prova-
velmente se deve a facilidade do fluxo no sentido decrescente com gradiente de
potencial maior nesse sentido. O aumento da vazão no meio filtrante podem ter
contribuído para o aumento da densidade de fluxo, O mesmo ocorreu com os dados
com o meio filtrante simples, mudando o sentido do fluxo, apresentados nas Figuras
3(c) e 3(d). As perdas de carga em função dos diferentes parãmetros analisadas por
meio de regressão apresentaram melhores ajustes seguindo funções polinomiais
quadrática cujas equações estão inseridas nas figuras citadas. Para a pressão de
serviço de 147.09kPa e nas demais pressões trabalhadas, o fluxo de água por su-
perfície filtrante nos diferentes testes foram inferiores a 3.0 t/s/rn". dentro do limite
máximo de 13.33 Us/m2 estabelecido por Yagüe (1996),

Quanto ao custo do filtro de US 130,55. pode-se considera-Ia de valor relati-
vamente baixo em relação aos preços dos filtros importados, superiores normal-
mente aos U$ 500.00.

CONCLusões
A eficiência no sistema procedeu-se em oposição às causas das obstruções e

foi dependente de quatro fatores: quantidade das impurezas em suspensão na
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'gua, tipo do material filtrante. sentido do fluxo da água no filtro e tempo de funcio-
aamento do sistema, Pelos resultados, o sentido descendente do fluxo da água nó
~ltro deve ser a_dotado na operação de filtragem e o sentido ascendente. apenas du-
rante a operaçao de retrolavaqern. O sentido do fluxo para um mesmo meio filtrante
'nfluiu mais no aumento das perdas de carga que a vazão motriz e taxa de fluxo por
~uperfície filtrante. As perdas de carga avaliadas em função das taxas de fluxo !:l0r
superfície filtrante apresentaram melhores ajustes seçumoo modelo de funçoes
polinomials quadratíca. As perdas de carga no tempo de funcionamento e a taxa de
fluxo da água no meio filtrante rnostrararn-se como reterenciars adequados para
definir a eficiência desse tipo de filtro, O filtro apresentou boa eficiência e custo
baixo, atendendo aos objetivos propostos,
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