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RESUMO: Comunidade rurais e isoladas que não recebem água potável por tubulação ficam 

desprotegidas por consumir água sem qualidade. Para minimizar essa vulnerabilidade, propôs-se 

tratar água pela filtração lenta, recheada de fibra de coco e areia, misturados entre si. Além disso, 

como a fibra de coco é um material orgânico, buscou-se verificar, macroscopicamente, ao longo do 

estudo, se a fibra apresentou aspecto degradativo. Realizou-se o monitoramento da água bruta (AB) 

e tratada (AT) no filtro quanto a cor aparente e verdadeira, pH e turbidez, assim como, caracterizou-

se a água de saturação, das amostras da fibra de coco expostas. Observou-se que valores de pH das 

AB e AT permaneceram muito próximo. Quanto aos dados de cor aparente, verdadeira e turbidez, 

ocorreram remoções no tratamento. A respeito do monitoramento com a fibra de coco saturada em 

água, a fibra não apresentou aspecto de decomposição durante o período de operação do filtro (193 

dias). Ademais, características da água de saturação quanto à cor aparente e verdadeira, pH e 

turbidez, mostraram-se significativas, o que se pode justificar pela presença do tanino na fibra de 

coco adicionar parte dessas características. Assim, conclui-se que o uso de fibra de coco é bem vindo 

no tratamento de água. 
 
Palavras-Chave – Filtração Lenta. Qualidade de água. Degradação da fibra de coco. 
 

INTRODUÇÃO 

A filtração lenta de areia (FL) é a forma mais antiga de processo de tratamento de água potável 
e continua sendo importante método de tratamento para melhorar as condições físicas, biológicas e 
qualidade química da água. Segundo Haig et al. (2015), a FL é reconhecida por seu baixo consumo 
de energia e produtos químicos, alta eficiência e operação simples. Por envolver tantas vantagens, a 
FL atua como tecnologia de tratamento, nos mais diversos tamanhos de população atendido, 
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principalmente, aquelas nas quais localizam-se de forma isolada, em áreas rurais e/ou que não sejam 
abastecidas pelo Sistema de Abastecimento de Água (SAA) da localidade.  

A FL considerada convencional enquadra-se como tecnologia de tratamento de água através de 
meio filtrante granular (areia), na qual as impurezas presentes na água bruta em tratamento ficam 
retida nos poros do meio filtrante (Souza et al., 2017). Contudo, Lima (2020) afirma que, apesar de 
ser uma tecnologia antiga, a mesma continua sendo estudada, porém com adição de outros materiais 
filtrantes, além do convencional. Exemplos como uso de escória confinada entre areia (Letshwenyo; 
Legogang, 2019), tijolo misturado com areia (Jayalath; Miguntanna; Perera. 2016), ferro e areia 
(Mutemi; Hoko; Makurira, 2020) são alguns materiais filtrantes utilizados na FL, com o intuito de 
aproveitar materiais não convencionais abundantes na região de forma sustentável. 

Nesse contexto, o objetivo do estudo foi tratar água pela filtração lenta, recheada de fibra de 
coco e areia, misturados entre si. Além disso, como a fibra de coco é um material orgânico, buscou-
se verificar, macroscopicamente, se a fibra apresentou aspecto degradativo. 

 
MATERIAIS E MÉTODO 

 
Sistema Piloto 

O sistema piloto foi constituído de um filtro lento, com estrutura em vidro (11 x 11 cm) e dotado 
de tubulações e conexões de Policloreto de Vinila (PVC), e teve como meio filtrante fibra de coco e 
areia correspondente à altura de 20 cm e 7 cm para a camada suporte em brita. A taxa de filtração foi 
de 3 m3/m2.dia, sob regime de vazão constante e fluxo descendente. 

 
Monitoramento da qualidade da água bruta e tratada 

A fim de verificar a qualidade da água em estudo, analisou-se tanto a água bruta (AB) quanto à 
tratada (AT), de modo a verificar a melhoria na qualidade da água, por meio do sistema piloto. Ambas 
as águas foram monitoradas segundo os parâmetros pH, cor aparente, cor verdadeira e turbidez, 
analisados segundo procedimentos analíticos citados na APHA (2012). O monitoramento ocorreu 
duas vezes por semana, pelo período de 193 dias, totalizando 52 dados, por parâmetro.  

Como objetivo é verificar se a qualidade da AT se enquadra nas recomendações para consumo 
humano (BRASIL, 2021), fez-se essa comparação, de modo a identificar se o pH da água encontra-
se no intervalo entre 6,0 e 9,5, cor aparente e turbidez, inferior a 15 uH e 1 uT, respectivamente.  

 
Monitoramento da fibra de coco saturada 

A fibra de coco é um dos constituintes do coco verde, denominada de mesocarpo. É por causa 
da lignina que existe nas fibras, que se atribui ao coco verde durabilidade (se comparada a outras 
fibras) e resiliência (Silva et al., 2018; Morbeck, 2017; Silva et al., 2006). A fim de identificar essa 
durabilidade quando submersa em água, buscou-se acompanhar a possível solidez da fibra de coco 
durante o estudo, uma vez que a mesma é um material orgânico. Assim, monitorou-se o seu 
comportamento macroscopicamente, além da qualidade da água em que a fibra esteve submersa.  

Como forma de comparar a amostra de fibra de coco que permaneceu seca, com aquelas que 
ficaram saturadas, secou-se a fibra de coco saturada em estufa a 50°C, por 10 minutos. A temperatura 
adotada foi, exclusivamente, para secagem do material, de forma a não se aproximar da faixa de 
degradação térmica, que é de 200 e 550°C, a depender do tipo de fibra de coco (Tomczak et al., 2007).   
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O monitoramento ocorreu utilizando-se três amostras de ± 60g de fibra de coco seca, colocadas 
em béquer, separadamente (Figura 1). Em um béquer colocou-se a amostra de fibra, que permaneceu 
seca durante todo o experimento. Nos dois outros béquers (duplicata), além da fibra de coco, foi 
adicionado água ± 500mL (Figura 2). Durante o monitoramento do experimento, foram coletadas 
amostras dessa água semanalmente, seguida da renovação da água, na mesma frequência. O 
monitoramento ocorreu nos mesmos 193 dias de operação. A amostra dessa água foi monitorada 
segundo os parâmetros de cor aparente e verdadeira, pH e turbidez (APHA, 2012).  

 

Figura 1: amostras de fibra de coco utilizadas 
no monitoramento das fibras. 

 

Figura 2: Fibra de coco seca (à esquerda); no 
centro e à direita, fibras de coco submersa. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Monitoramento das águas em estudo 

É importante fazer o monitoramento do pH em água, uma vez que se pode identificar se houve 
alteração entre o pH em que a AB se encontrava e o da AT. Para tanto, a presença de algumas 
substâncias pode ocasionar alteração do pH da água (Pádua; Ferreira, 2006). Tanto os dados de pH 
para AB quanto para a AT, enquadraram-se entre 6,0 e 8,0 (Figura 3). Também pode-se observar 
nessa Figura 3 que, para a AT, o pH permaneceu dentro do intervalo recomendado por Brasil (2021).  

 

Figura 3: Comportamento do pH da AB e AT durante o experimento. 

Quanto ao parâmetro de cor, Brasil (2021) traz informações de limite máximo para AT referente 
cor aparente, de 15 uH. Apesar de ter havido melhorias na qualidade da água referente à cor aparente 
entre AB e AT (Figura 4), a cor da AT foi maior do que o recomendado por Brasil (2021). A remoção 
média da cor aparente foi de 22,73%, com variação entre 15 e 65 uH para a AB e para a AT de 17 a 
81 uH. Lima (2020) obteve para o filtro em fibra de coco confinada em areia remoção média maior 
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que 60%. Com relação à cor verdadeira, a remoção entre a AB e AT foi de 5,99%, para os intervalos 
de valores entre 7 e 30 uH e 8 e 62 uH, para AB e AT, respectivamente. 

A respeito da turbidez, que indica presença de partículas em suspensão e coloides, fez-se 
presente nas amostras de AB e AT, conforme se observa na Figura 5. Enquanto a AB apresentou 
valores entre 1 e 5 uT, na AT, a turbidez caracterizou-se entre 0 e 4 uT, o que traz indicativo de 
redução desse parâmetro. De acordo com Brasil (2021), a turbidez deve ser inferior a 1uT, o que 
correspondeu à 57,6% das amostras com resultados enquadrados de acordo com o recomendado. 

 

Figura 4: Parâmetro cor aparente e verdadeira 
das águas em estudo 

 

Figura 5: Comportamento do parâmetro de 
turbidez nas águas em estudo 

 
Monitoramento da qualidade da água de saturação da fibra de coco  

Durante todo o experimento, no momento em que as fibras tiveram a água de saturação 
renovada, foi possível, macroscopicamente, observar que as fibras apresentavam aspecto visual 
semelhante à aquela que permaneceu seca (Figura 6), o que não apresentou aparência de 
decomposição até os 193 dias de operação do sistema piloto. Em estudos desenvolvidos por Nunes et 

al. (2018) e Lima (2020), os autores operaram seus respectivos sistemas piloto recheado com fibra de 
coco confinada em areia, por 40 dias e 197 dias, initerruptamente, sem apresentar aspecto de 
degradação da fibra de coco. Ainda, Lima (2020) afirma que a fibra imersa em água libera tanino, do 
qual na fase aquosa atua como coagulante para o tratamento de água. Além disso, não se observou 
alteração na estrutura física da fibra de coco, o que também pode ser observado (Figura 6). 

Com relação ao monitoramento da qualidade da água durante o monitoramento de submersão, 
foi observado que o pH da água enquadrou-se no intervalo de 6,9 e 8,0. De acordo com Pádua e 
Ferreira (2006), o pH indica a intensidade de acidez (< 7,0) ou basicidade (>7,0). Com isso, observa-
se que o pH da água que ficou em contato com a fibra de coco apresentou característica tendendo à 
basicidade, uma vez que apenas uma amostra apresentou valor inferior à 7,0 e as demais 
enquadraram-se maiores que 7,0. Em estudo desenvolvido por Silva et al. (2018) com a fibra de coco 
transformada em farinha, os autores observaram que o pH foi ligeiramente ácido (5,51 ± 0,07). Assim, 
esse comportamento discreto quanto à característica ácida não foi observado no presente estudo. 

Quanto à cor da água de saturação na fibra de coco, a aparente enquadrou-se no intervalo entre 
23 e 85 uH, ao passo que a cor verdadeira se apresentou no intervalo entre 16 e 72 uH (Figura 7). A 
turbidez encontrada ficou na faixa entre 1 e 6 uT (Figura 8). Observou-se que, independentemente do 
dia em que foram analisadas, seja a cor (aparente e verdadeira) e da turbidez, obteve-se valores mais 
próximo do limite inferior ou do limite superior.  
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Figura 6: Comparação macroscópica da fibra de coco seca (esquerda) e fibra de coco após 
saturação (direita) 

Pelo fato da fibra de coco não ser homogêneas totalmente, e sim existir alguns nichos de flocos 
de fibra mais compactos (Figura 6), esse grupamento de fibras, possivelmente pode ocasionar essa 
oscilação dos parâmetros, dos quais, à medida que a cor caracterizava-se com valores mais 
significativos, esse comportamento também era observado na turbidez. Com isso, percebeu-se que a 
fibra de coco, por si só, pode-se agregar cor e turbidez à água em tratamento. Estudos apontam que o 
uso de fibra de coco no tratamento de água é capaz de remover contaminantes por ter significativa 
porosidade e apresentar capacidade de sorção (absorção e adsorção simultaneamente) (Caldas; Viana; 
Santos, 2017). Adicionalmente, estudos desenvolvidos por Peroni et al. (2019) e Alves et al. (2016) 
balizam que, por possuir tanino na sua composição, este atua como agente coagulante.  

Figura 7: Cor aparente e verdadeira da fibra de 
coco saturada. 

 

Figura 8: Turbidez da água correspondente à 
saturação da fibra de coco. 

 
CONCLUSÃO  

1. O sistema mostrou-se eficiente no tratamento de água, por realizar remoções de parâmetros. 
2. A fibra de coco, durante o experimento de 193 dias, não apresentou aspecto macroscópico 

de degradação, o que atua como material não convencional sustentável, promissor. 
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