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RESUMO: A maior parte dos resíduos gerados na indústria da madeira é serragem e maravalha. 
No Brasil são geradas 620 mil toneladas de serragem/maravalha por ano, causando impactos 
ambientais. Assim utilizou-se as maravalhas de angelim e eucalipto como meio filtrante na filtração 
lenta, auxiliando no tratamento de água. Buscou-se avaliar e comparar a eficiência dos filtros lentos 
com maravalha de angelim, eucalipto com o filtro lento de areia convencional no tratamento de 
águas subterrâneas. Avaliou-se as características dos materiais para verificar se estavam de acordo 
com a literatura e também se a qualidade da água de estudo enquadrava-se nas recomendações da 
Portaria de Consolidação. Como resultado, constatou-se que a tecnologia avaliada apresentou 
eficiência na melhoria dos parâmetros da água de estudo. Por meio dos testes estatísticos ANOVA e 
Tukey, comprovou-se que o filtro lento convencional de areia, com 54,88% de remoção de cor e 
54,30% com remoção de turbidez, e o filtro lento com maravalha de eucalipto, com 47,70% de 
remoção de cor e 53,13% com remoção de turbidez, obtiveram melhores desempenhos no tratamento, 
à medida que o filtro lento com maravalha de angelim vermelho, com 31,46% de remoção de cor e 
25,97% com remoção de turbidez, obteve o pior desempenho. 
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INTRODUÇÃO 

 Resíduo é qualquer material que sobra após o consumo humano considerado inútil, supérfluo, 
e/ou sem valor, e que o proprietário deseja ou precisa eliminar (OLIVEIRA et al., 2008). A exemplo, 
a maior parte dos resíduos gerados provenientes de indústrias são o plástico, o papel e a madeira. 
Segundo Lima e Silva (2005), todo o processo de transformação da madeira gera grande quantidade 
de resíduos, na qual estima-se que de 40 a 60% do volume de uma tora são aproveitados. Estes 
resíduos são classificados em serragem, cepinho e lenha. Partes da madeira não aproveitadas por uma 
serraria pode ser utilizada por outra, não gerando resíduos, assim como ocorre em outras atividades 
econômicas (OLIVEIRA et al., 2008), o que pode ser considerado um resíduo sustentável. 

 De acordo com Wander (2001), no Brasil é consumido aproximadamente 33,5 milhões de 
metros cúbicos em toras para a produção de madeira serrada, dos quais, metade desse volume gera 
resíduos que são reciclados ou descartados. 

 No território brasileiro é gerado cerca de 620 mil de toneladas de serragem por ano, o que 
ocasiona significativo impacto ambiental devido ao seu grande volume. Isto porque esse material é 
pouco utilizado, a exemplo, para a agricultura como fertilizante devido a sua baixa quantidade de 
nitrogênio (MARTINS et al. 2007). No entanto, a serragem/maravalha pode ser utilizada para outros 
fins como produção de baquetes, compostagem, forragem em granjas e queima para produção de 
energia, porém o volume concedido é maior que volume necessário (OLIVEIRA et al., 2008). 

 Diante do exposto, visando propor uma alternativa para a destinação do resíduo maravalha 
propôs-se utilizar como meio filtrante de filtros lentos, de modo a auxiliar no tratamento de água e 
evitar a poluição do meio ambiente. Nesse contexto, o presente trabalho buscou verificar a eficiência 
da incorporação do resíduo de madeira maravalha de angelim vermelho e eucalipto no tratamento de 
água bruta por filtração lenta, comparando-a com o filtro de areia convencional. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O sistema piloto 

 O sistema piloto desse estudo foi composto por três filtros que se diferem por seus meios 
filtrantes. O filtro controle teve leito filtrante composto somente de areia (filtro lento convencional: 
FConv), enquanto que os demais apresentaram camada intermediária de maravalha de eucalipto (FEuc) 
e outro de maravalha de angelim (FAng). Para que a maravalha de eucalipto e angelim vermelho não 
flutuassem em meio líquido optou-se em confiná-las em duas camadas de areia de granulometria igual 
à areia utilizada no filtro lento convencional. O sistema piloto foi elaborado com auxílio de tubulações 
de Policloreto de Vinila (PVC) e conexões de 20 mm de diâmetro, encaixadas manualmente. Para 
garantir a taxa de filtração de 3m3/m2.dia realizou-se o controle da vazão afluente constante. 

 Caracterização dos materiais utilizados nos filtros 

 Antes da instalação do sistema piloto foi necessária realização da caracterização dos materiais 
do meio filtrante, para isso, utilizaram-se as instalações do Laboratório de Geotecnia e Pavimentação 
(GEOPAV) e do Laboratório de Saneamento Ambiental (SAMA) localizados no Departamento de 
Engenharia Civil da Universidade Federal de Sergipe (DEC/UFS). 

 Monitoramento da qualidade da água 

 A água de estudo foi captada de um poço artesiano localizado na UFS, por recalque de sistema 
motor-bomba de 1CV. Para todas amostras foram analisados temperatura, pH, cor aparente e turbidez. 
Os parâmetros foram analisados no Laboratório de Saneamento Ambiental (SAMA) do DEC. 
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 A água bruta foi caracterizada no decorrer do experimento de acordo com a resolução do 
CONAMA 396 (BRASIL, 2008) e após tratada, foi comparada com as características de potabilidade 
da Portaria de Consolidação nº 5 (BRASIL, 2017). 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Caracterização dos materiais 

 Os resultados da análise granulométrica das amostras são apresentados nos Quadros 1 e 2, 
respectivamente, para amostras 1 e 2. A partir dessas informações, podem-se obter os parâmetros de 
coeficiente de uniformidade e diâmetro efetivo. 

Quadro 1. Dados do peneiramento da amostra 1. 

 

 Quadro 2. Dados do peneiramento da amostra 2. 

 

  

 Os diâmetros efetivos encontrados 0,16 e 0,17 estão na faixa dos valores usuais para a areia 
utilizada em filtros lentos, 0,15 a 0,30 mm, respectivamente (DI BERNARDO; DANTAS, 2005). O 
coeficiente de uniformidade 3,13 e 3,06, respectivamente. Em relação ao tamanho dos grãos, os 

Peneira Peso (g) % da Amostra Parcial % Acumulada %  da Amostra Parcial % da Amostra Total Peneira (mm)

3/4 0 0,00 0,00 100,00 100,00 19

1/2 6,89 0,69 0,69 99,31 99,31 12,7

3/8 9,75 0,98 1,67 98,33 98,33 9,5

4 39,09 3,91 5,58 94,42 94,42 4,75

8 46,89 4,69 10,27 89,73 89,73 2,36

10 7,45 0,75 11,01 88,99 88,99 2

16 33,71 3,37 14,39 85,61 85,61 1,18

30 167,34 16,75 31,13 68,87 68,87 0,6

40 195,88 19,60 50,74 49,26 49,26 0,425

50 160,1 16,02 66,76 33,24 33,24 0,3

100 266,41 26,66 93,42 6,58 6,58 0,15

200 46,89 4,69 98,11 1,89 1,89 0,075

Fundo 18,89 1,89 100,00 0,00 - -

Total 999,29 100,00 - - - -

PESO DA AMSOTRA PARCIAL SECA: 1000,00g

MATERIAL RETIDO

PESO DA AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA: -

PENEIRAÇÃO DA AMOSTRA PARCIAL 1

MATERIAL QUE PASSA

Peneira Peso (g) % da Amostra Parcial % Acumulada %  da Amostra Parcial % da Amostra Total Peneira (mm)

3/4 0 0,00 0,00 100,00 100,00 19

1/2 7,77 0,78 0,78 99,22 99,22 12,7

3/8 7,98 0,80 1,58 98,42 98,42 9,5

4 46,48 4,65 6,22 93,78 93,78 4,75

8 49,28 4,93 11,15 88,85 88,85 2,36

10 6,98 0,70 11,85 88,15 88,15 2

16 34,81 3,48 15,33 84,67 84,67 1,18

30 177,86 17,79 33,12 66,88 66,88 0,6

40 209,74 20,98 54,10 45,90 45,90 0,425

50 161,87 16,19 70,30 29,70 29,70 0,3

100 240,52 24,06 94,35 5,65 5,65 0,15

200 40,83 4,08 98,44 1,56 1,56 0,075

Fundo 15,61 1,56 100,00 0,00 - -

Total 999,73 100,00 - - - -

PENEIRAÇÃO DA AMOSTRA PARCIAL 2

PESO DA AMOSTRA PARCIAL ÚMIDA: - PESO DA AMSOTRA PARCIAL SECA: 1000,00g

MATERIAL RETIDO MATERIAL QUE PASSA
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valores encontrados 0,075 a 19,0 mm, respectivamente, foram diferentes do recomendado pelos 
autores (0,104 e 1,0 mm). Mesmo assim, optou-se por utilizar a areia por ser facilmente encontrada 
no mercado. 

 A caracterização de camada suporte foi realizada para garantir o funcionamento dos filtros por 
meio de análise dimensional. A norma NBR 6502 (ABNT, 1995) estabelece que pedregulho são 
minerais com diâmetro variando de 2,0 a 60 mm. A utilização de quatro tipos de britas foi necessária 
para evitar que a areia fosse carreada pela água e consequentemente causasse a obstrução dos filtros. 

 A caracterização de maravalha teve como objetivo verificar o seu comportamento mecânico 
como meio filtrante. E com isso, foram realizados testes para determinar densidade, absorção e 
expansão do material. Para fins de comparação a areia também foi testada nestes experimentos. As 
Tabelas 1 e 2, para massa específica e para a absorção, respectivamente. 

Tabela 1. Resultados da massa específica dos materiais. 

Massa específica 

 
Areia 

Maravalhas 
  Angelim vermelho Eucalipto 

Peso (g) 14,58 4,76 2,20 
Volume de água adicionada (mL) 10 30 40 

Volume do conjunto (mL) 17 35 44 
Diferença de volume (mL) 7 5 4 
Massa específica (g.mL-1) 2,0831 0,9520 0,5503 

 

Tabela 2. Resultados do ensaio de absorção. 

Ensaio de absorção 

 Areia 
Maravalhas 

  Angelim vermelho Eucalipto 
Massa seca(g) 50,0288 10,2122 10,0152 

Volume absorvido de água (mL) 18 27 55 
Absorção (mL.g-1) 0,35 2,64 5,49 

 

 De acordo com a norma NBR 12216 (ABNT, 1992) a água em estudo é classificada como Tipo 
B, por ser água subterrânea com turbidez inferior a 40 uT e necessitar correção de pH, desinfecção e 
filtração. E segundo o CONAMA 396 (BRASIL, 2008), é classificada como Classe 2, pois devido as 
suas características naturais, como temperatura média 28,9 ºC, pH médio 6,02, cor aparente média 
34,42 uH e turbidez média 4,28 uT, com destino para consumo humano, precisa de tratamento. 

 A temperatura da água variou entre 24,3ºC a 30,8ºC ao longo dos ensaios. Com base no teste 
ANOVA foi possível observar que há diferença significativa entre as amostras dos filtros. No teste 
de Tukey percebeu-se que as amostras dos filtros apresentaram diferença significativa da amostra de 
água bruta.  

Os valores de pH na água em estudo variaram entre 5,64 e 7,31.  Para Brasil (2017) o pH da 
água no sistema de distribuição enquadra-se 6,0 a 9,5. Logo, o pH da água após passar pelos filtros 
estão de acordo com a Portaria. Em observação aos resultados do teste ANOVA, percebeu-se que há 
diferença significativa entre as amostras. No teste de Tukey obteve-se que as amostras dos filtros 
apresentaram diferença significativa da amostra de água bruta. Logo, pode-se afirmar que houve 
desenvolvimento da camada biológica nos filtros com base no aumento do pH da água estudada. 
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 Foi analisada a remoção de cor aparente para cada filtro (Quadro 3). Neste quadro, os campos 
com a representação (-) significa que houve acréscimo de cor. Os filtros apresentaram remoção média 
de cor na ordem 54,88%, 31,46%, 47,70%, para os filtros Fconv, FAng e FEuc, respectivamente. 

 A remoção da turbidez de cada filtro pode ser observada no Quadro 4. No quadro, o local 
representado por (-) significa que houve acréscimo de turbidez. O teste que mostrou que o resultado 
da remoção de turbidez dos filtros Fconv e FEuc não possuem diferença significativa, e entre os filtros 
FAng e FConv, FAng e FEuc, os resultados possuem diferença significativa. Sendo assim, pode-se afirmar 
estatisticamente que o filtro FAng, com 25,97% de remoção de turbidez, possui a pior eficiência dentre 
os outros filtros. Também como na cor, não se pode afirmar que o filtro Fconv, com 54,30% de remoção 
de turbidez, é melhor em eficiência que o filtro FEuc (53,13% de remoção de turbidez). 

Quadro 3. Remoção da cor aparente. 

 

Quadro 4. Remoção de turbidez. 

 

 

CONCLUSÕES 

1. O sistema, em alguns casos, mostrou-se eficiente no tratamento de águas subterrâneas para 
consumo, com relação aos parâmetros avaliados. 

Dia FConv FAng FEuc

1 - - 0,00

2 61,70 25,53 29,79

3 47,73 6,82 38,64

4 47,06 - 5,88

5 0,00 - -

6 43,18 70,45 34,09

7 - - 7,41

8 23,40 17,02 53,19

9 56,67 20,00 30,00

10 81,40 34,88 30,23

11 59,57 27,66 80,85

12 57,14 16,33 85,71

13 62,50 4,17 37,50

14 62,50 47,92 66,67

15 68,97 37,93 55,17

16 57,69 50,00 86,54

17 71,11 15,56 40,00

18 65,91 52,27 20,45

19 69,44 30,56 63,89

20 57,14 37,50 32,14

21 64,58 68,75 77,08

22 47,62 23,81 71,43

23 89,19 82,43 84,46

24 66,67 30,43 78,26

25 83,15 86,52 83,15

Remoção %

Dia FConv FAng FEuc

1 - - -

2 66,67 0,00 0,00

3 25,00 - 25,00

4 33,33 - 0,00

5 - - 100,00

6 50,00 50,00 0,00

7 - - -

8 25,00 0,00 25,00

9 100,00 50,00 75,00

10 100,00 33,33 33,33

11 50,00 25,00 75,00

12 40,00 20,00 100,00

13 100,00 0,00 33,33

14 60,00 40,00 80,00

15 66,67 33,33 66,67

16 20,00 20,00 80,00

17 66,67 0,00 66,67

18 80,00 40,00 20,00

19 33,33 0,00 100,00

20 20,00 20,00 20,00

21 100,00 100,00 100,00

22 33,33 - 66,67

23 100,00 80,00 86,67

24 87,50 37,50 75,00

25 100,00 100,00 100,00

Remoção %
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2. As análises granulométricas estão de acordo com o recomendado para o desempenho dos 
filtros. 

3. Para os parâmetros analisados durante os vinte e cinco dias de coleta, foi verificado para 
água bruta o pH com tendência ácida, entre 5,64 a 6,80, provavelmente causadas pelas 
chuvas; não houve alterações bruscas de temperatura, entre 24,3 a 30,8ºC. Adicionalmente, 
sua cor aparente variou de 22 a 148 uH e a turbidez de 1 a 15 uT. 

4. No que diz respeito à água tratada, a temperatura oscilou em conjunto com a água bruta. O 
pH apresentou-se, na maioria da análise, dentro da faixa recomendada pela Portaria da 
Consolidação nº5 de 6,0 a 9,5. Para a cor, aparente, o filtro convencional apresentou  32%, 
o filtro com maravalha de angelim vermelho com 12% e o filtro com maravalha de eucalipto 
com 40% das amostras, valores abaixo de 15 uH. Para a turbidez, o filtro convencional com 
48%, o filtro com maravalha de angelim vermelho com 12% e o filtro com maravalha de 
Eucalipto com 48% das amostras, valores abaixo de 1uT também recomendado pela Portaria. 
Apesar da água tratada ter alcançado os valores recomendados pela Portaria. 
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