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Introdução

A Escola Estadual Justulino Ferreira Gomes está 
situada no distrito de Umari do município de Bom 
Jardim, localizado no agreste setentrional de 
Pernambuco, onde ministra o ensino Básico e 
Profissional sendo mantida pelo Poder Público e 
administrada pelo SEDUC e SECTMA do Estado. Um 
dos cursos profissionais é o Curso Técnico Agrícola 
com habilitação em Agropecuária Familiar e 
Agroecologia. Este trabalho teve como propósito 
realizar a implantação de um filtro biológico visando o 
reaproveitamento das águas cinza (todas as águas 
lançadas na rede de esgoto com exceção das 
provenientes de vasos sanitários). 

A implantação desta técnica desenvolveu-se em duas 
etapas: uma experimental realizada no terreno da 
Unidade Pedagógica de Produção e Inovação 
Tecnológica (UPPITA), situada na própria escola, onde 
através de pesquisas e observações foram colhidos os 
resultados para a instalação em caráter definitivo em 
uma propriedade situada no município de Bom Jardim-
PE.

“Filtro biológico é um instrumento utilizado para o 
reaproveitamento de águas cinza” [1]. O termo água 
cinza é utilizado para definir: “água servida originada 
em residências (ou também escolas, escritórios e 
edifícios públicos), que não possui contribuição de 
efluentes de vasos sanitários. É o resíduo proveniente 
do uso de lavatórios, chuveiros, pias de cozinha, 
banheiras, máquinas de lavar roupas e tanques” [2].

Os objetivos da construção e implantação deste 
equipamento foram: observar o local mais apropriado 
para a implantação do filtro; relacionar locais onde 
poderiam ser encontrados materiais a baixo custo e de 
boa qualidade; evitar o desperdício de água; divulgar a 
técnica com outros agricultores da região e comprovar 
a eficiência do sistema aplicado.

Material e métodos

Este trabalho foi realizado num período de 90 dias 
e fez parte do estágio curricular obrigatório do curso de 
Técnico Agrícola em Agropecuária Familiar e 
Agroecologia realizado na Escola Técnica Estadual 
Justulino Ferreira Gomes, contando com uma carga 
horária de 160 horas. A construção do filtro ocorreu na 
seguinte ordem: avaliação do local; construção de uma 
maquete didática; cálculo dos materiais do filtro da 
UPPITA; montagem do filtro na UPPITA; quantidade 
de materiais utilizados; montagem e efetivação do 
sistema em uma propriedade situada na localidade de 
Bom Jardim-PE.

A. Avaliação do local, montagem de maquete didática 
e cálculo dos materiais do filtro da UPPITA

Antes de iniciar o projeto foi realizado um 
levantamento no local para avaliar a viabilidade da sua 
implantação. Dois fatores foram levados em 
consideração: a quantidade de água que era lançada na 
rede de esgoto e a declividade do terreno.

A medição do terreno ocorreu com o auxílio de 
trenas e estacas sendo constatado um declive de 
aproximadamente 80 cm de altura entre o primeiro e 
segundo recipiente (caixas d’água 500l) o que 
favoreceu de sobremaneira a realização do projeto, 
visto que, quanto maior a queda d’ água menor o risco 
de entupimento da tubulação e maior a velocidade com 
que a água chegará ao recipiente de filtragem.

Uma maquete foi construída com o intuito de 
acompanhar o funcionamento de um filtro biológico e 
servir de modelo didático pedagógico para o 
entendimento do funcionamento do sistema. Cálculos 
matemáticos definiram a quantidade correta de material 
a ser colocado dentro do filtro obtendo-se os seguintes 
resultados: treze latas de brita, dez latas de areia grossa, 
dez latas de areia fina e um saco de carvão.



B. montagem do filtro da UPPITA 

No terreno da UPPITA foi aberta uma valeta de 30 
metros de comprimento por 50 cm de profundidade 
para acomodar a tubulação composta por varas de cano 
de PVC com espessura que de 50 mm de diâmetro por 
seis metros de comprimento, responsáveis por levar as 
águas cinza até os recipientes, estes por sua vez ficaram 
acomodados em covas de 80 cm de profundidade por 
1,5m de largura. Após os procedimentos de abertura 
das covas, valetas e acomodação dos recipientes deu-se 
início à colocação da tubulação que levaria as águas 
cinza até o reservatório de filtragem e de lá até o 
recipiente que receberia a água filtrada. O primeiro 
passo foi encontrar o local onde a água, oriunda de pias
e lavatórios, convergia para o esgoto e depois interligar 
estas ramificações de modo que elas seguissem por 
uma única encanação. 

Verificou-se que as águas residuais eram lançadas 
em uma pequena caixa de cimento indo em seguida 
para um sumidouro, colocou-se então um cano de PVC 
em formato de “T” (cano com três saídas) e foi feita a 
junção entre os canos. Para se controlar a direção da 
água criou-se um sistema bastante simples: ao se 
colocar a base do “T” para baixo as águas seguem para 
o esgoto, enquanto se colocá-la para cima elas seguirão 
em direção ao filtro. Este sistema facilita o controle da 
quantidade de água residual a ser lançada no filtro
(Fig.1). 

Após o acoplamento da tubulação principal com a 
ramificação, estendeu-se o encanamento até o primeiro 
recipiente, o qual foi acomodado sobre tijolos e aberto 
um orifício na parte inferior sendo colocada a 
tubulação que levaria a água filtrada para o recipiente 
de armazenamento.

Posteriormente a realização de todas as etapas 
preliminares iniciou-se o processo de montagem. O 
filtro biológico pode ser composto por camadas 
sobrepostas de minerais como brita, areia grossa, areia 
fina e carvão que são responsáveis pela retenção das 
partículas de impurezas presentes na água.

Com a montagem do sistema de filtragem na 
UPPITA foi possível desenvolver o mesmo sistema na 
casa de um agricultor familiar procedendo a instalação 
de dois reservatórios, sendo estes de alvenaria devido à 
disponibilidade de materiais e mão-de-obra. Os 
recipientes foram construídos em formato circular com 
0,80 centímetros de altura, 1,00 m de largura e 0,50 
centímetros de diâmetro, com objetivo de distribuir 
uniformemente a pressão da água nas paredes dos 
recipientes, evitando assim possíveis rachaduras. Como 
no protótipo, a quantidade de materiais a ser colocado 
no filtro foi definida de acordo com a capacidade dos 

reservatórios, ficando sete latas e meia de brita, sete 
latas e meia de carvão vegetal, três latas de areia grossa 
e três latas de areia fina.

Resultados e Discussões

A. Cálculo da vazão na UPPITA e na propriedade

A vazão do filtro foi calculada tomando por base a 
velocidade de filtragem e a quantidade de água 
despejada no reservatório de armazenamento. 

Não se pôde determinar com exatidão a vazão do 
filtro, pois a quantidade de água oscilava muito, tanto 
na escola quanto na propriedade. Portanto, realizou-se 
uma experiência que consistia no lançamento de três 
quantidades diferentes de água no reservatório e 
obteve-se a média aritmética entre elas, o que 
determinou o valor aproximado da vazão (Tabela 1).

Como a utilização de detergentes à base de amoníaco 
era muito freqüente e grande quantidade era lançada 
diariamente, a água que se acumulava no reservatório 
de armazenamento com o passar do tempo começava a 
escurecer e a emitir um odor característico da presença 
excessiva de amônia. Para resolver este problema foi 
consultado o Instituto de Pesquisa Agronômica – IPA, 
através da orientação de um engenheiro florestal com 
experiência no assunto que sugeriu o aumento da 
quantidade de brita e carvão mineral no recipiente de 
filtragem, e a colocação de cal virgem no reservatório 
de armazenamento de água, este processo foi 
observado por um período de duas semanas 
solucionando o problema.

Com a implantação do filtro e o reaproveitamento da 
água residual foi possível manter 10 canteiros irrigados 
duas vezes ao dia por um período de 72 horas (a cada 
500 litros economizados).
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Figura 1. Sistema instalado para o controle da quantidade de água residual a ser lançada no filtro. 

Tabela 1. Experiências e resultados obtidos para determinação da vazão do filtro biológico.

Experiência Quantidade de água Tempo de filtragem Vazão
No 1 150 litros 14 min. 10,0 litros/min.
No 2 200 litros 20 min. 10,0 litros/min.
No 3 500 litros 45 min. 11,1 litros/min.

Média: 10 litros/min.


