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RESUMO – Devido à dificuldade de fornecimento de água potável para regiões distantes dos centros 

urbanos, há uma necessidade em aplicar técnicas de tratamento de água eficientes, simples de operar 

e de baixo custo. A Filtração em Margem (FM) surge como uma alternativa para essas comunidades 

porque é capaz de purificar a água naturalmente através de sua passagem pelas camadas sedimentares 

das margens e do fundo de um manancial superficial. Porém, a eficiência e a quantidade de água 

resultante desse tratamento podem variar de um sistema para outro de acordo com as características 

do local de implantação e da qualidade das águas. Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar o 

potencial de aplicação da FM a jusante da barragem do rio da Prata, visando o abastecimento de 

Batateira, distrito do município de Belém de Maria – PE. A investigação ocorreu por inspeção in situ, 

além de análise dos projetos construtivos da barragem e dos dados litológicos de poços cadastrados. 

Devido ao material utilizado no corpo da barragem do rio da Prata (CCR) e do solo rochoso observado 

na região, foi descartada a possibilidade de implantação da FM a jusante dessa barragem. Há 

possibilidade de investigar as margens ao longo do reservatório. 
 

ABSTRACT – Due to the difficulty of supplying drinking water to regions far from urban centers, 

there is a need to apply efficient, simple to operate and low-cost water treatment techniques. Margin 

Filtration (FM) appears as an alternative for these communities because it is able to purify water 

naturally through its passage through the sedimentary layers of the margins and bottom of a surface 

water source. However, the efficiency and quantity of water resulting from this treatment may vary 

from one system to another according to the characteristics of the implantation site and the quality of 

the waters. Thus, this work aimed to evaluate the potential of FM application downstream of the Rio 

da Prata dam, aiming at the supply of Batateira, district of municipality of Belém de Maria - PE. The 

investigation was carried out by insitu inspection, in addition to analysis of the dam's construction 

projects and lithological data from the wells registered. Due to the material used in the dam body of 

the Rio da Prata (CCR) and the rocky soil observed in the region, the possibility of implementing the 

FM downstream of this dam was ruled out. It is possible to investigate the banks along the reservoir. 
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1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, cerca de 14% dos domicílios não têm acesso à rede geral de distribuição de água, 

sendo ainda pior a situação no Nordeste do país, com quase 20% das casas sem fornecimento de água 

potável (IBGE, 2018). Essas habitações que não são contempladas com a rede de distribuição de água, 

normalmente, estão inseridas em locais afastados dos centros urbanos e são comunidades com 

populações pequenas, tornando-se um desafio para gestão hídrica dos órgãos governamentais e das 

companhias concessionárias de água. 

O método de tratamento convencional da água, em geral, tem eficiência satisfatória, porém 

apresenta o custo de implantação e operação elevado, porque demanda grandes áreas para construção, 

além do elevado consumo energético e de produtos químicos que ocorre durante as etapas do 

tratamento. Dessa forma, a implantação de estações de tratamento de água (ETAs) convencionais é 

mais comum para o meio urbano, pois existe adensamento populacional, elevada demanda por água 

e a população pode custear o tratamento, viabilizando o processo (GUEDES et al., 2017). Portanto, 

em comunidades isoladas onde a rede geral de distribuição de água não chega, é necessário que sejam 

implantados outros métodos de tratamento de água, alternativos e mais compactos.  

A Filtração em Margem (FM) surge como uma alternativa de tratamento de água, sendo capaz 

de purificar a água através de sua passagem pelas camadas sedimentares das margens e do fundo de 

um manancial superficial, aproveitando-se do processo natural e da localização da comunidade mais 

próxima do manancial superficial, com problemas de qualidade de água. Esse deslocamento da água 

ocorre devido à diferença do gradiente hidráulico entre o reservatório e o lençol freático, causado 

artificialmente pela aplicação de bombas em poços localizados às margens da fonte superficial. 

Assim, a água bombeada é uma mistura entre as águas superficial e subterrânea (RAY et al., 2002). 

A dinâmica de melhoria da qualidade da água na FM ocorre por processos físicos, químicos e 

biológicos, que incluem a filtração, reação ácido-base, oxidação, redução, hidrólise, reações 

bioquímicas, entre outros mecanismos (SAHU et al., 2019). 

Dessa forma, a FM apresenta-se como uma técnica viável para o abastecimento de água potável 

de comunidades isoladas, pois, além de ser eficiente no tratamento da água quanto a características 

físicas, químicas e biológicas, também é de baixo custo, podendo ser implementada e mantida em 

regiões mais isoladas. Diversos estudos já demonstraram a eficácia dessa técnica para regiões mais 

afastadas dos centros urbanos (SANTOS et al., 2014; GUEDES et al., 2017; BOVING et al., 2018; 

D’ALESSIO et al., 2018; OTTER et al., 2019). 

Porém, a eficiência e a quantidade de água resultante desse tratamento podem variar de um 

sistema para outro. Características do local de implantação e da qualidade das águas superficial e 
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subterrânea, incluindo a mineralogia do aquífero, a forma do aquífero, as concentrações de oxigênio 

e nitrato nas águas superficiais, tipos de matéria orgânica nos ambientes de águas superficiais e 

subterrâneas e uso da terra na bacia hidrográfica local são determinantes na quantidade e qualidade 

da água na FM (HISCOCK; GRISCHEK, 2002). 

Dessa forma, este trabalho teve como objetivo avaliar o potencial de aplicação da FM a jusante 

da barragem do rio da Prata, visando o abastecimento da Batateira, comunidade difusa do município 

de Belém de Maria – PE.   

 

2 METODOLOGIA 

2.1 Área de estudo  

Na cidade de Bonito – PE, está localizada a barragem do rio da Prata, com uma capacidade de 

armazenamento de 41.900.000 m³. O barramento, feito de concreto compactado a rolo (CCR), 

acontece no rio da Prata, afluente do rio Una, estando inserida na bacia hidrográfica do rio Una. O 

reservatório de água é utilizado para o abastecimento das cidades de Caruaru, Agrestina, Altinho, 

Ibirajuba, além de algumas comunidades, como Batateira, distrito de Belém de Maria – PE (Figura 

1). Esse distrito tem 4.000 habitantes e o abastecimento é feito por meio de um sistema adutor 

exclusivo destinado à ETA de Batateira, onde chega uma vazão de 7,6 L.s-1.  

 
Figura 1 - Localização da barragem do rio do Prata e Batateira. 
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O distrito de Batateira foi escolhido como um potencial local para receber a água do poço da 

FM por alguns motivos, que são: 

• Comunidade com poucos habitantes e afastada do centro urbano; 

• Local próximo a uma barragem (do rio da Prata), sendo uma garantia de fonte hídrica com 

identificação de problemas de qualidade de água; 

• Possui um sistema adutor próprio para o abastecimento de água potável, ao mesmo tempo 

que a ETA atual é antiga e já há necessidade de substituição do sistema.    

 

2.2 Verificação do potencial de implantação do sistema de filtração em margem 

Visando a determinação de um local favorável para a implantação da técnica da FM, este 

trabalho seguiu o passo a passo indicado no “Manual de operação e manutenção de sistemas de 

tratamento de água por Filtração em Margem” da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA, 2018). 

Este documento determina que, para a escolha do local, devem ser seguidos quatro etapas, sendo elas: 

análise visual, coleta e análise de dados, determinação da posição dos furos de sondagem, e definição 

do local de instalação do poço de bombeamento. 

Neste trabalho, realizou-se as duas primeiras etapas, em que, na análise visual, foram coletadas 

informações preliminares acerca da área de estudo por meio de visitas técnicas. Na segunda fase, foi 

feita uma avaliação da litologia da região a jusante da barragem através de duas fontes: projetos 

utilizados para a construção da barragem do rio da Prata, fornecidos pela Companhia Pernambucana 

de Saneamento (COMPESA); e pela plataforma SIAGAS (Sistema de Informações de Águas 

Subterrâneas), do Serviço Geológico do Brasil (CPRM), em que foi avaliado o perfil litológico de 

poços localizados no entorno da barragem do rio da Prata.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Análise visual  

Em uma visita técnica ao local da barragem, verificou-se rocha na superfície a jusante da 

barragem, apesar da vegetação rasteira observada (Figura 2), possivelmente resultante de algum corte 

realizado durante a construção. Na determinação do local onde será implantado o sistema de FM, é 

importante que se escolha um lugar em que as margens e o fundo do manancial superficial, e também 

o do aquífero, sejam formados por aluviões ou por outra formação geológica não consolidada que 

permita a interação das águas superficiais e subterrâneas (FUNASA, 2018). Assim, a rocha aflorante 

poderia ser um empecilho para o uso da técnica porque impediria a passagem das águas, mas para 
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uma investigação mais profunda acerca da litologia do local, foram analisados os projetos 

construtivos da barragem e verificados a litologia dos poços cadastrados no SIAGAS. 

 
Figura 2 - Rocha aflorante à jusante da barragem do Rio da Prata. 

 

3.2 Verificação dos projetos construtivos da barragem do rio da Prata 

Entre os documentos fornecidos pela COMPESA (1996), o Memorial Descritivo detalha a 

rocha de fundação da construção da barragem. De acordo com esse documento, a rocha de fundação 

é constituída de granitos alterados a pouco alterados. Na execução da obra, foi realizada uma limpeza 

da fundação a fim de retirar as partes mais alteradas da rocha, ficando, nas partes mais baixas, o 

contato rocha/concreto no entorno da cota 372,0 m (Figura 3), o que impediria a passagem da água 

pelo meio filtrante do solo durante a FM.   

 

Figura 3 - Contato direto do concreto da barragem do Rio da Prata com a rocha. Fonte: COMPESA (1996). 
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A fim de regularizar a rocha para o assentamento da barragem, uma camada de concreto foi 

lançada na interface da fundação com o CCR. De acordo com o Projeto de Especificações e 

Orçamento, o concreto foi espalhado de forma contínua sobre a superfície para cobrir todas as 

irregularidades da rocha. Além disso, o desenho técnico da seção tipo da barragem demonstra que 

houve a construção de uma laje de dissipação de CCR a jusante do barramento, que possivelmente 

dificultaria a passagem da água caso fosse instalado o poço de FM. Na Figura 4, confirma-se a laje 

de dissipação e o contato do barramento com a rocha na cota de 372,0 m. 

 

Figura 4 - Laje de dissipação de CCR à jusante do barramento. Fonte: COMPESA (1996). 

 

Santos et al. (2014) implantaram um poço de FM às margens da barragem de Mundaú, 

localizada em Garanhuns, também no semiárido pernambucano. Diferente da barragem do rio da 

Prata, aquela era uma barragem de terra. Assim, os autores aproveitaram os fluxos de água no corpo 

e na base da barragem, e conseguiram obter uma vazão média de 5,7 m³.dia-1 de água pelo poço da 

FM, possibilitando o abastecimento de até 20 famílias, utilizando somente a desinfecção da água 

coletada. Como a barragem do rio da Prata é composta por CCR, o fluxo pelo corpo da barragem 

seria nulo no caso de construção de um poço de FM a jusante, reduzindo a vazão de água produzida.  
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No entanto, apesar da estrutura da barragem ser rígida, observou-se in loco um armazenamento 

de água a frente do pé da barragem, caracterizando que há de alguma forma algum fluxo, apesar de 

baixo, mas mantém um acúmulo de água permanente. De toda forma, tal volume seria insuficiente 

para pensar numa vazão para o abastecimento desejado. 

 

3.3 Análise dos dados da plataforma SIAGAS 

Os poços cadastrados no SIAGAS (CPRM, 2021) avaliados neste estudo localizam-se nos 

municípios de Bonito e São Joaquim do Monte (Figura 1). Corroborando com o que foi visto nos 

projetos construtivos da barragem e na inspeção visual, os dados coletados no SIAGAS demonstram 

uma camada estreita de solo arenoso (entre 2 e 3 m) na região, sequenciada por rocha maciça (Tabela 

1).  

Tabela 1 - Litologia descrita em perfis de poços no entorno da barragem do rio da Prata. 

Município 
Código do 

poço 

Profundidade 
Litologia 

De (m) Até (m) 

Bonito 

2600010064 

0 3 Solo arenoso 

3 24 Rocha granítica com granulação grossa 

24 50 Rocha granítica com granulação fina 

2600005974 0 50 Granito 

2600018781 

0 3 Solo areno-argiloso 

3 12 Rocha granítica alterada 

12 40 Rocha granítica com magnetita 

São Joaquim 

do Monte 
2600008342 

0 2 Solo arenoso 

2 36 Rocha cristalina 

Fonte: CPRM (2021). 

 

Murshed et al. (2020) avaliaram a remoção da cor, turbidez e sólidos suspensos em sistemas de FM 

com três tamanhos de grãos do solo (areia, cascalho e areia com cascalhos). Os autores verificaram que o 

tipo de solo influencia a técnica na remoção dos contaminantes e que o sistema com areia e areia e cascalho 

se sobressaíram em relação ao meio filtrante preenchido somente por cascalho.   

Portanto, devido ao material utilizado no corpo da barragem do rio da Prata (CCR) e do solo 

rochoso observado na região, foi descartada a possibilidade de implantação da FM a jusante desta 

barragem. Além disso, a calha do rio a jusante do barramento é muito estreita e com pouca 

profundidade (cerca de 2,0 metros), sendo inviável a instalação de poços para um sistema de FM que 
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pudesse gerar vazão necessária para o abastecimento de Batateira, mas há possibilidade de uma 

investigação mais profunda às margens laterais da barragem para a avaliação de pontos com litologia 

favorável para o uso da FM.  

 

 

4 CONCLUSÃO 

Diante das investigações realizadas durante o projeto, foi possível concluir que não é viável a 

instalação de um sistema de Filtração em Margem a jusante da barragem do rio da Prata, localizada 

em Belém de Maria – PE, devido ao material utilizado no corpo da barragem (Concreto Compactado 

a Rolo) e do solo rochoso observado na região. Mesmo apresentando algum pequeno volume de água 

a jusante da barragem, o tipo de estrutura rígida impede a passagem da água e a geração de vazão 

suficiente para o abastecimento da comunidade de Batateira. Porém, não se descarta totalmente a 

implantação da FM na região, há possibilidade de investigação do uso da técnica às margens do 

reservatório da barragem. Precisando avaliar potenciais locais, acesso da companhia para o local, e 

investigação geotécnica, seguindo as etapas estabelecidas pela FUNASA (2018) 
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