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RESUMO – A água é um dos bens mais preciosos de nosso planeta e, mesmo sendo tão 

abundante, dando a cor predominante da Terra de quem olha do espaço, apenas uma pequena parcela, 
cerca de 0,3% do total, é potável e está na superfície, nos dando condições de consumo de forma 
simplificada. 

Por este motivo é necessário que se tenha todo o cuidado com o uso da água, com a manutenção 
de nossas fontes e, como trata este projeto, que se desenvolvam métodos para o aproveitamento 
máximo deste recurso, até porque, em diversas situações as opções são escassas e, em alguns casos, 
nulas. 

Atualmente uma parcela considerável da população brasileira não tem acesso a saneamento 
básico. Uma parte destes já utilizam atualmente a água pluvial como única fonte de abastecimento, 
por meio do uso de cisternas. Nestes casos, a água é consumida sem qualquer tratamento ou critério 
de consumo, trazendo à tona um problema de saúde pública como a ocorrência de doenças, a 
correlação com a mortalidade infantil, a baixa qualidade de vida, a procriação de insetos vetores que 
se desenvolvem em água parada, entre outros. Este é um problema grave, mas que pode ser combatido 
se ações relativas ao tratamento desta água forem aplicadas.  

Procurou-se desenvolver aqui, de maneira objetiva, uma forma de aproveitar os sistemas de 
coleta e captação de águas pluviais já existentes em diversos domicílios rurais de baixa renda no 
sertão de nosso País e criar um sistema de tratamento capaz de tornar potável a água acumulada em 
cisternas, com baixo custo, facilidade de construção, implantação e operação.  

O protótipo foi construído com o uso de materiais simples, encontrados comumente na 
construção civil, englobando um sistema de pré-filtro, descarte de água da primeira chuva, filtração 
e desinfecção. O funcionamento deste foi satisfatório, apesar de encontrarmos pontos de melhorias 
quando avaliados os resultados obtidos, a água resultante do processo atendeu os quesitos de 
potabilidade. Os custos envolvidos para a produção do sistema também atenderam as expectativas, 
sendo possível a aplicação sem grandes investimentos. 

 

ABSTRACT – Water is one of the most precious assets on our planet and, even though it is so 
abundant and responsible for coloring almost the whole surface of Earth viewed from space, only a 
small portion of it, about 0.3% of the total, is potable shallow and easily accessible for a simplified 
consumption. 

For this reason it is necessary to be very careful with the use of water, with the maintenance of 
our sources and, such as this project, look for alternative methods to optimize the use of this resource, 
because, in several situations the options are limited or even null. 

Currently a considerable portion of the Brazilian population has no access to sanitation. Some 
of them already use rainwater as the only source of supply through the use of cisterns. In these cases, 
water is consumed without any treatment or consumption criteria, bringing up a public health problem 
such as disease occurrence, correlation with infant mortality, poor quality of life, the breeding of 
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insect vectors that thrive in still water, among others. This is a serious problem, but one that can be 
tackled if actions regarding the treatment of this water are applied. 

The aim of this project was to develop, objectively, a way to take advantage of the  collection 
systems such as rainwater collection systems that already exist in several low-income rural 
households in the backlands of our country and to create a treatment system capable of making 
drinking water available using  the accumulated water in tanks, with low cost, easy construction, 
implementation and operation. 

The prototype was built using simple materials commonly found in civil construction, including 
a prefilter system, first rainwater disposal, filtration and disinfection. The operation was satisfactory, 
although were found improvement points when evaluating the results obtained, the water resulting 
from the process met the potability requirements. The costs involved for the production of the system 
also met the expectations, making possible the application without major investments. 

 
INTRODUÇÃO - A água é um bem de inestimável importância para a sobrevivência de 

qualquer organismo. Seja qual for a escala em que se estuda é evidente que a água é parte, meio ou 
condição para que exista a vida. Segundo Costa et al. (2010), a disponibilidade de água define a 
estrutura e funções de um ambiente responsável pela sobrevivência de um ser vivo. 

Pensando em curto prazo, uma vez que as questões de sobrevivência do coletivo podem não ser 
tocantes a alguns, a água é insumo de grande valia na cadeia produtiva de nossa sociedade. Em 
situações desfavoráveis à água é fator limitante para o desenvolvimento urbano, industrial e agrícola. 

A questão ganha ainda mais um agravante, Braga et al. (2002) ressalta que existe escassez de 
água em regiões com grande disponibilidade de recursos, explicada pela demanda excessivamente 
elevada em densos centros urbanos, gerando um desequilíbrio entre oferta e demanda. Percebe-se 
então que existe tanto um problema de disponibilidade absoluta, devido ao meio ambiente, geografia 
ou condições climáticas, quanto de disponibilidade relativa, devido ao crescimento populacional. 

Tendo estes conceitos como mote, entende-se que é de suma importância a conservação e o 
bom uso dos recursos hídricos, desta forma, a busca por soluções individuais de abastecimento, 
sobretudo utilizando-se do aproveitamento dos recursos naturais, surge como uma demanda pungente, 
uma necessidade iminente. 

O uso de água pluvial como alternativa racional de abastecimento não potável vem sendo 
amplamente difundido por ser de fácil aplicação e custo relativamente baixo, uma vez que um sistema 
simplificado tem como maior custo a construção do reservatório.  

Ocorre que o aproveitamento de água pluvial para uso potável está à margem desta discussão. 
Um dos motivos, segundo Costa et al. (2010), está no fato do Brasil possuir vantagens hidrológicas 
naturais que tornam este uso pouco convidativo, excetuando algumas regiões do país, onde não há 
outra opção. Para estes casos temos uma primeira questão relevante que é o fato do abastecimento 
universalizado de água no Brasil estar longe de ser realidade.  

Diante deste cenário, se faz necessário elaborar um sistema de baixo custo para a captação, 
tratamento e desinfecção da água pluvial com a finalidade de torna-la apta à atender ao padrão de 
potabilidade estabelecido pela Portaria de Consolidação Nº 5, de 28 de setembro de 2017, do 
Ministério da Saúde, à famílias que estão à margem do saneamento básico, sem qualquer assistência 
ou recursos que possibilitem obter água de qualidade no meio em que vivem. 

O uso das águas pluviais como fonte de abastecimento potável é fato em áreas rurais, locais em 
que as demais fontes sofrem também com a sazonalidade dos regimes climáticos ou inexistem. No 
Brasil, essa solução é adotada há muitos anos no semiárido (DIAS, 2004). Tal sistema de 
abastecimento tem importância ímpar em regiões desassistidas de condições básicas de moradia. Em 
sua pesquisa, sobre a implantação do programa P1MC (Plano 1 Milhão de Cisternas) em comunidades 
do Ceará, Dias (2004) retrata: 
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Se, para os que vivem no meio urbano, com infraestrutura básica de 
água, esgoto, energia elétrica, a cisterna pode ser avaliada como um 
paliativo, já que ainda está longe de ser comparada a um sistema de 
saneamento básico, para aquelas famílias, a cisterna é um artigo de grande 
valor. Imagine o que é deixar de caminhar quilômetros e quilômetros, horas 
e horas, sob um sol escaldante, à busca de água e, quando encontra, é um 
líquido barrento, de qualidade duvidosa para o consumo humano. E, então, 
passar a ter um reservatório ao lado de casa, com água de boa qualidade, 
bastando colocar no pote ou no filtro? 

Um segundo ponto relevante está no fato de que o uso despreparado deste meio de 
abastecimento pode trazer malefícios à saúde. Um estudo realizado por Silva et al. (2012), analisou a 
prevalência de diarreia em crianças menores de 60 meses, segundo o tipo de abastecimento de água 
utilizado. Neste estudo não foi possível ligar o uso de água pluvial por meio de cisternas à causa da 
doença, mas verificou-se que as barreiras sanitárias que auxiliam na manutenção da qualidade da água 
não estavam sendo adotadas por completo. Do total de 35 amostras coletadas em cisternas, apenas 
23% estavam em conformidade com a Portaria n° 2914/11 do Ministério da Saúde (norma da época 
do estudo) no quesito que avalia os resultados para E. coli. 

Heller (2010) menciona que os dois mecanismos principais de transmissão de doenças pela 
água, por agentes biológicos, são a transmissão por ingestão de água contaminada e a transmissão 
pela falta de água, prejudicando as condições de higiene.  

Além dos mecanismos de transmissão de doenças indicados acima, um terceiro vetor relaciona-
se a doenças transmitidas por mosquitos que procriam na água armazenada, quando o sistema de 
abastecimento é inexistente e o período de armazenamento da mesma água é longo, sendo este de 
forma desprotegida. 

Desta forma, a hipótese levantada é a de que é possível criar um sistema que melhora a captação 
e provê tratamento da água pluvial com a finalidade de torná-la potável ou, pelo menos, melhorar a 
qualidade desta água, evitando ou reduzindo a probabilidade de riscos à saúde. 

O objetivo do estudo caracteriza-se em propor um protótipo de um sistema de baixo custo para 
a captação, tratamento e desinfecção de águas pluviais, com a aplicação em cisternas existentes, para 
posterior teste da qualidade da água e verificação de sua eficiência e aplicação. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS - O protótipo construído foi implantado após a captação da água 

coletada por uma cobertura existente, com o emprego de calhas para a coleta e envio ao sistema de 
tratamento. O sistema criado pode ser retratado de acordo com o esquema da figura 1. 

Figura 1 – Fluxograma do sistema proposto. 

 
Fonte: Autor 
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Coleta - A coleta inicia-se com um gradeamento onde o protótipo contou com uma peneira 
simples para a separação de sólidos maiores. A peneira utilizada tem trama inferior à 3mm e foi 
montada utilizando tubulação em PVC e tela de poliéster. 

Para o sistema de descarte da primeira água, ou first flush, considerou-se neste projeto algumas 
premissas de acordo com o foco a que se quer alcançar, desta forma, como o objetivo deste estudo é 
atender à populações que apresentam condições extremas de falta de água, foi considerado neste 
projeto o descarte de 1,0mm de precipitação, entendendo que qualquer volume acima disto já se torna 
uma perda importante. Outro ponto é o tempo de descarte da água armazenada no reservatório do first 
flush, ou tempo de reset. Como não é possível desperdiçar qualquer volume, adotou-se para este 
projeto o máximo tempo possível, dentro do limite de 3 dias para esvaziamento completo do 
reservatório, conforme aborda Tomaz (2003).  

O sistema de descarte que foi executado conta com um fechamento por bola flutuante, 
confinada no primeiro tramo da tubulação do reservatório, entre uma grelha na parte inferior e um 
funil plástico na parte superior. Este sistema está representado na figura 2. 

Figura 22 – Dispositivo de autolimpeza utilizando bola flutuante. 

 
Fonte: Tomaz (2003) 

Para o reset do sistema de first flush, na parte inferior, existe uma perfuração com o diâmetro 
calculado para que exista o esvaziamento de forma lenta o suficiente para que repetidas chuvas 
possam ser melhor aproveitadas, uma vez que a área de superfície já está limpa após a primeira chuva 
e não seria necessário fazer nova limpeza, descartando novamente a primeira água. Este esvaziamento 
deve ser automático, evitando a falta de descarte da primeira chuva e, consequentemente, a inutilidade 
de todo o sistema de first flush.  

Reservatório de água bruta - O cálculo do reservatório é, sem dúvida, o ponto de maior 
impacto financeiro quanto à concepção de um sistema de aproveitamento de águas pluviais, além de 
envolver um dilema para quem o está projetando. Considerando que exista um volume ideal, que está 
alinhado com a hidrologia real do local, com as variações ligadas à sazonalidade das estações e com 
as variações de consumo, o reservatório não pode ter volume inferior a este, do contrário será 
descartada uma quantidade de água importante que poderá fazer falta, por outro lado, não pode 
também ser superior, gerando um custo desnecessário. 

De toda forma, o volume do reservatório não foi objeto de estudo por conta da proposta original 
de se aplicar o sistema proposto em cisternas já existentes. 
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Filtro lento - O filtro lento de areia é também chamado de bio filtro por conta da atividade 
biológica que possui. Esta atividade biológica ocorre por conta de uma camada de bactérias que se 
forma na parte superior do filtro. Segundo Di Bernardo et al. (2005), no início da operação os filtros 
lentos têm eficiência baixa, por conta de o meio filtrante estar limpo. Esta camada pode demorar 
desde alguns dias a até semanas para se formar dependendo da qualidade da água do afluente, do 
meio filtrante e dos parâmetros de operação. Após o amadurecimento desta camada há a produção 
satisfatória de efluente. 

Para que a camada biológica sobreviva e continue em atuação, é importante que se mantenha 
um nível mínimo de água no interior do filtro constantemente, esta condição foi garantida com a 
execução de um sifão na saída dos filtros. 

No perímetro interno dos tubos que compõe o corpo do filtro, foram inseridos 3 anéis de 
espuma, colados à parede dos filtros com o intuito de não permitir ou dificultar a passagem da água 
entre os aglomerantes e a parede interna dos tubos, formando uma barreira que direciona a água 
novamente para o meio filtrante. 

Os tubos do corpo dos filtros possuem uma altura de 98,5cm, sendo que 20cm foram 
preenchidos com brita de basalto com tamanho entre 4,8 a 9,5mm. Acima desta camada tem uma 
segunda camada de 20 cm de areia média de construção civil, com granulometria de 0,3 a 1,2mm. 
Por fim, uma camada de 50cm areia fina de construção civil, com granulometria entre 0,05 a 0,3mm. 
Todos os materiais foram lavados antes de serem adicionados aos filtros com água limpa e clorada 
até que a água da lavagem tivesse o aspecto límpido. 

Na sequência dos filtros, o protótipo conta com um reservatório que acumula a água filtrada. 
Este reservatório é construído com o mesmo material e ele conta com dois acessos por baixo, um de 
entrada de água que vem dos filtros e uma saída. Esta entrada tem uma tubulação interna a este 
reservatório até o nível do topo dos filtros que serve para mantê-los sempre com água, garantindo o 
biofilme. 

Bombeamento - O protótipo construído não conta com uma bomba porque a captação de água 
para os ensaios foi efetuada após filtração, de toda forma, a proposta para a aplicação na realidade é 
a de implantar uma bomba após o sistema de filtração, efetuando o recalque para o reservatório da 
residência atendida pelo sistema. Esta bomba deve ser dotada de uma pressão manométrica suficiente 
para vencer o desnível entre o sistema e o reservatório de água potável, considerando ainda as perdas 
de carga das tubulações, entretanto, deve possuir uma vazão de operação de forma a ser a mais baixa 
possível.  

O dimensionamento do bombeamento deve ser tal que, se considerado o caso hipotético, com 
volumes diários entre 250 e 600 litros, a bomba deve operar em regime de batelada, bombeando a 
água do reservatório pós filtros a cada preenchimento completo deste.  

Célula de cloração - A etapa de sanitização é o último processo do sistema, processo este que 
completa o tratamento da água, possibilitando a sua potabilização, antes de seu armazenamento final 
para consumo. 

O clorador é um recipiente capaz de armazenar pastilhas de hipoclorito de cálcio que entram 
em contato com a água assim que a bomba é acionada. O clorador deve estar instalado na tubulação 
de recalque da bomba, sem sifões ou válvulas de retenção em todo o percurso. Esta condição deve 
ser atendida para que o clorador possa esvaziar após o bombeamento de água por conta da equalização 
da pressão interna na tubulação, não permitindo a dissolução contínua das pastilhas gerando 
superdosagem em todo o sistema.  
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Figura 3 – Sistema completo. 

 

Fonte: Autor 

RESULTADOS E DISCUSSÕES - Avaliando criticamente o sistema construído, pode-se 
afirmar que o protótipo atendeu às expectativas. A água coletada não apresentou qualquer material 
sólido grosseiro, indicando que o gradeamento atendeu às necessidades do projeto. O sistema de first 
flush descartou a água conforme projetado e o sistema de separação usando a bola flutuante também 
operou corretamente. O reservatório esvaziou num tempo próximo ao calculado.  

Os filtros operaram normalmente, no que se refere às questões mecânicas. O sistema de 
sifonamento manteve os filtros com água acima da superfície da areia. O reservatório de água filtrada, 
com a instalação do respiro, operou corretamente, sem vazamentos e sem a geração de vácuo ou sobre 
pressão que influenciavam na operação dos filtros quando o respiro não existia. 

Mesmo com o sistema funcionando corretamente, em uma avaliação simplificada que considera 
os aspectos mecânicos, hidráulicos e estruturais, após a construção do protótipo pôde-se verificar 
alguns pontos de melhoria. 

Seguindo o processo de funcionamento do protótipo, como primeiro ponto de melhoria, o 
sistema de peneiramento pode contar com mais de uma trama. Com duas ou três malhas diferentes, 
para telhados onde se possui grande quantidade de vegetação no entorno, por exemplo, o desempenho 
do sistema pode ser melhor por conta da passagem mais rápida da água pelo gradeamento e uma 
quantidade menor de água perdida no processo de limpeza das peneiras durante seu funcionamento. 
Uma única malha não permite que os materiais entrem no sistema, mas se receber uma quantidade 
maior de material sólido, muita água se perde por conta do seu desvio ao bater nos próprios materiais 
que se acumulam no início do primeiro fluxo. 

No reservatório do first flush, como melhoria para a manutenção do sistema, é importante a 
instalação de uma abertura de visita na parte inferior que possibilite o acesso a este ponto para efetuar 
a remoção do material sólido que se acumulará ao longo do tempo de operação. 

Para as cisternas, pensando na situação real de aplicação, é importante prever uma inclinação 
no fundo e um rebaixo como um pequeno poço, para facilitar a limpeza e a remoção dos sólidos que 
irão sedimentar no fundo.  
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Para o filtro, verifica-se que o controle granulométrico é fundamental para o bom desempenho, 
bem como a qualidade da areia utilizada. A areia utilizada no protótipo era convencional, adquirida 
em um deposito de materiais de construção de maneira proposital, uma vez que o objetivo do projeto 
é gerar uma alternativa de baixo custo e que facilitasse a montagem. O controle tecnológico deste 
material faria diferença na qualidade final da água. Durante a lavagem da areia, antes do 
preenchimento do filtro, encontrou-se partículas de material orgânico e materiais estranhos, outro 
ponto que desfavorece a qualidade do funcionamento do filtro. 

Os filtros poderiam ainda contar com uma camada de carvão ativado, favorecendo a remoção 
de produtos orgânicos, reduzindo os parâmetros de odor e sabor. 

O sistema de controle da cloração deve ser aprimorado para evitar a superdosagem. A 
possibilidade de se regular ou separar uma parcela de água que passa por ele e se mistura na sequência 
pode favorecer o controle de cloração. 

Taxa de filtração - Com o volume do reservatório, que foi utilizado para armazenar a água 
retida após a filtração, e a área superficial do elemento filtrante, combinados com o tempo gasto para 
que a á água filtrada ocupasse todo o volume do reservatório pós filtração, é possível determinar a 
taxa de filtração. 

A tabela 1 demonstra os tempos obtidos em 7 ciclos consecutivos de abastecimento do 
reservatório de pós filtração, com Tm sendo a taxa média. 

Tabela 1 – Tempos gastos e cálculo das taxas de filtração. 

 

Fonte: Autor 

Fica explicito que a altura manométrica da água no reservatório gera uma pressão sobre os 
filtros, fazendo com que a vazão seja superior, alterando a taxa de filtração e, consequentemente, a 
qualidade da água filtrada. 

Destacando as premissas deste experimento, é importante para a manutenção da qualidade e 
boa operação do filtro que a taxa de filtração não seja superior à 6,0m³m-2d-1, uma vez que, de acordo 
com Pádua (2010), a taxa de filtração este tipo de filtro deve ser de 3,0 a 6,0 m³m-2d-1. Não é possível 
alterar a composição das camadas de areia do filtro, aumentando assim a perda de carga e, 
consequente, reduzindo a taxa de filtração porque foi possível perceber que a relação entre altura 
manométrica e taxa de filtração é diretamente proporcional, desta forma, se a perda de carga for 
elevada, teremos no início da operação uma taxa de filtração dentro do esperado, entretanto, chegará 
o momento onde haverá água no reservatório mas ela não terá pressão suficiente para passar pelo 
processo de filtração. Esta ocorrência reduzirá a capacidade útil do reservatório de água bruta, 
acumulando água que não será utilizada ou que terá uma filtração extremamente lenta, não fornecendo 
o volume diário esperado. 

De acordo com o gráfico da figura 4 é possível verificar a relação entre a altura manométrica e 
a taxa de filtração e, demarcado entre as linhas azuis, a faixa ideal de operação dos filtros. 

h0 = 720,00 mm

t1 = 3676 s h1 = 659,50 mm T1 = 11,11 m³m-2d-1

t2 = 4086 s h2 = 600,00 mm T2 = 9,99 m³m
-2d-1

t3 = 4595 s h3 = 541,50 mm T3 = 8,88 m³m
-2d-1

t4 = 5444 s h4 = 485,20 mm T4 = 7,50 m³m
-2d-1

t5 = 6372 s h5 = 429,10 mm T5 = 6,41 m³m
-2d-1

t6 = 7348 s h6 = 372,90 mm T6 = 5,56 m³m
-2d-1

t7 = 9020 s h7 = 316,00 mm T7 = 4,53 m³m
-2d-1

tm = 5791,57 s Tm = 7,05 m³m-2d-1

Altura da água no 
reservatório de 

água bruta

Tempo de 
enchimento reserv. 

pós filtração
Taxa de filtração cálculada
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Figura 3 – Gráfico Taxa x Altura Manométrica. 

 

Fonte: Autor 

Como maneira de resolver esta questão, é necessário desenvolver mecanismos que mantenham 
a pressão, ou altura manométrica, de maneira constante ou com uma variação prevista, dentro de uma 
faixa de utilização ideal, na entrada do filtro, mantendo desta forma o mesmo valor de taxa de filtração 
ou uma taxa com uma variação definida para a operação ideal. 

Avaliando a figura 4, para se manter uma taxa de filtração entre 3 e 6m³m-2d-1, a altura 
manométrica deve permanecer entre 260mm a 420mm para o caso do protótipo, sendo assim, um 
segundo reservatório, menor, equipado com uma boia mecânica, sería capaz de fornecer água aos 
filtros de maneira constante e sempre dentro de um mesmo nível de pressão. Esta seria uma alternativa 
de baixo custo e execução simples para controlar a taxa de filtração, utilizando os cálculos indicados 
para a altura manométrica ideal. 

Custo de Implantação - O sistema foi construído com recursos próprios, sem qualquer 
investimento, patrocínio ou apoio externo, tanto para o fornecimento de materiais quanto para a 
aplicação de mão-de-obra. O valor total de materiais aplicados no projeto foi de R$988,58. 

Uma vez que o sistema de coleta de águas pluviais em diversos locais desassistidos pelo sistema 
de saneamento básico público já existe, considerando a tubulação de coleta e uma cisterna, entende-
se que para a aplicação deste projeto é necessário implantar os sistemas de peneiramento, first flush, 
filtros e desinfecção por cloração. Para facilitar o entendimento futuro, denomina-se o conjunto destas 
etapas como sistema de tratamento. 

 Deste modo, segundo a taxa de filtração apresentada, é possível estabelecer um valor referente 
ao volume tratado por dia para a implantação do sistema de tratamento em locais que já contam com 
a cisterna e sistema de captação. Considerando a aplicação de uma taxa de filtração média de 4,5m³m-

²d-¹ e os filtros utilizados no protótipo aqui detalhado é possível gerar 146,7 litros de água por dia. 
Para a implantação de um sistema com esta produção o custo de materiais, considerando a apuração 
de gastos com o protótipo, já é conhecido. 

A produção do protótipo consumiu 14 horas de trabalho, desta forma, considerando o piso 
salarial do trabalhador qualificado da construção civil, no valor de R$7,97 por hora, de acordo com a 
Convenção Coletiva 2018, assinada entre o SindusCon-SP, FETICOM e Sindicatos, divulgada pelo 
Sindicato da Industria da Construção Civil de Grandes Estruturas no Estado de São Paulo - 
SindusCon-SP (2018), e, considerando que os encargos e demais responsabilidades trabalhistas 
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podem ser computados pelo valor do dobro dos rendimentos, considerou-se que o custo de mão de 
obra para a produção do protótipo seria de R$223,16. 

Por fim, com base nos valores expostos, o custo total de implantação do protótipo é de 
R$1.211,74 ou R$8,26 por litro dia de água tratada. 

Após a implantação, o custo de operação resume-se ao gasto com a aquisição e aplicação das 
pastilhas de hipoclorito de cálcio, uma vez que o restante do sistema não representa custos de 
manutenção especializada. Considerando a situação de uma família que consome 600 litros de água 
por dia, o custo de implantação do sistema seria de aproximadamente R$4.960,00, desconsiderando 
os ganhos por conta do aumento de escala. 

Potabilidade - No Brasil, a Portaria de Consolidação Nº 5, de 28 de setembro de 2017, do 
Ministério da Saúde, indica todos os parâmetros necessários para a verificação de qualidade da água 
quanto à potabilidade.  

Para o desenvolvimento deste projeto foram coletadas duas amostras de água, sendo uma da 
água bruta (amostra 1), antes do sistema de filtração e desinfecção e uma segunda após o tratamento 
(amostra 2). Estas amostras foram submetidas aos ensaios previstos na Portaria supracitada pela 
equipe do laboratório de análises de água da empresa Bio Elementos Análises e Consultorias 
Ambientais LTDA. As análises têm como objetivo verificar se o sistema de tratamento foi eficiente 
e de que maneira ele atuou sobre as caraterísticas físicas, químicas e biológicas da água em estudo. 

Deve-se ressaltar neste tópico que a coleta das amostras foi efetuada no mês de novembro de 
2018, em Ribeirão Preto. Nesta época ocorreu um regime de chuvas incomum para esta localidade, 
chovendo em grande quantidade e por um período longo de diversas semanas. Este cenário 
possibilitou a coleta de água de excelente qualidade, uma vez que, tanto a atmosfera, quanto à 
superfície de captação estavam em condições favoráveis de limpeza.  

Para os aspectos físicos os resultados das análises demonstraram que o tratamento reduziu a cor 
aparente e Turbidez da amostra, entretanto, o nível de sólidos totais, suspensos e dissolvidos foi mais 
elevado ao final do tratamento, o mesmo ocorreu com a condutividade elétrica. Os resultados estão 
retratados na tabela 2. 

Tabela 21 – Análises físicas das amostras. 

 

Fonte: Autor 

O sistema de tratamento resultou, para os aspectos químicos, um nível de cloro superior ao 
máximo permitido pela legislação. Também elevou o pH da amostra para 7,9, mantendo este dentro 
da faixa recomendada para potabilidade, que é de 6,0 a 9,5. 

Outros aspectos químicos abordados pela legislação não foram objetivo de estudos por entender 
que a probabilidade de se encontrar certas substâncias em água de chuva, nas condições do 
experimento em questão e do modelo de captação eram remotas. Não foram realizadas as análises 
para elementos químicos orgânicos, agrotóxicos, ciano toxinas e radioatividade. Os resultados das 
análises para os parâmetros químicos das amostras estão indicados na tabela 3. 

Amostra 1 Amostra 2 Aceitável Inaceitável
Cor Aparente uC 3,0 7,0 <LQ 15
Turbidez NTU 0,50 1,93 1,01 5
Condutividade Elétrica µS/cm 1,0 5,4 87,0 NC
Solidos Totais Dissolvidos mg/L 1,0 1,0 3,0 1000
Solidos Totais mg/L 1,0 5,0 16,0 NC
Soildos Totais Suspensos mg/L 1,0 4,0 13,0 NC

LQ: Limite de Quantificação NC: Não consta NTU: Unidade Nefelométrica de Turbidez
VMP: Valor Máximo Permitido uC: Unidade de cor NMP: Número Mais Provável

Resultados Conformidade Ensaio Unidade LQ VMP
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Tabela 3 – Análise química das amostras. 

 

 

Fonte: Autor 

Para os aspectos biológicos as amostras indicaram resultados positivos. O sistema de 
desinfecção foi eficiente, uma vez que a amostra antes do tratamento apresentava níveis de 
Coliformes Totais e Coliformes Termotolerantes e, após o tratamento, constatou-se a ausência dos 
microrganismos avaliados de acordo com os limites da legislação.  

Não foi efetuada a análise de Bactérias Heterotróficas na amostra 1 por se saber 
antecipadamente dos resultados de coliformes, deste modo, era certo de que haveria a existência de 
Bactérias Heterotrófica em quantidade superior ao máximo permitido. Os resultados estão 
explicitados na tabela 4. 
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Tabela 4 – Análise biológica das amostras. 

 

Fonte: Autor 

CONCLUSÃO - De acordo com a análise de dados efetuada, é possível concluir que o sistema 
é um bom caminho para resolver os problemas da qualidade da água de pessoas que dependem de 
cisternas para abastecimento. O sistema é viável sob o ponto de vista executivo, com materiais 
simples e montagens manuais foi possível obter resultados satisfatórios para a obtenção de água 
potável.  

Verifica-se que os pontos de melhoria indicados são de simples execução e não alteram de 
maneira expressiva os custos e operação do sistema, mas trazem importantes benefícios para a 
qualidade da água e para a longevidade do funcionamento deste. 

Os custos de aplicação são baixos tendo em vista as alternativas existentes e, avaliando-se a 
operação e manutenção do sistema, verifica-se que é possível aplicar o sistema em qualquer instalação 
típica e que não há a necessidade de trabalhos técnicos ou complicados para que o sistema se 
mantenha em funcionamento. 

Por fim a qualidade da água após o tratamento atende aos padrões de potabilidade, segundo a 
legislação vigente, garantindo assim a saúde dos usuários deste modelo.  

O estudo aqui realizado permite uma continuidade, como a realização de novas análises de água 
usando o mesmo protótipo para momentos diferentes, em fases com maior escassez, em áreas menos 
povoadas, em zonas estritamente rurais, como é o propósito original do projeto. É necessário ainda 
executar as alterações propostas e verificar os novos resultados, promover análises repetidas para uma 
mesma água armazenada ao longo do tempo, enfim, há ainda um universo de questões a verificar. 

O uso das águas pluviais como fonte de abastecimento potável é fato em áreas rurais, locais 
desassistidos pelas políticas públicas de saneamento básico. Um sistema como este estudado aqui, se 
integrado a cisternas existentes, poderia garantir água de melhor qualidade de água, reduzindo os 
problemas relativos à saúde pública e elevando a qualidade de vida de tantos Brasileiros que vivem 
em situação adversa. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Amostra 1 Amostra 2 Aceitável Inaceitável
Demanda Biológica de 
Oxigênio mg/L DBO5 2,0 <LQ <LQ NC
Coliformes Totais NMP/100mL 1,8 270 Ausência Ausência
Escherichia Coli NMP/100mL 1,8 <LQ Ausência Ausência
Coliformes termotolerantes NMP/100mL 1,8 170 Ausência NC
Bactérias Heterotróficas UFC/ml 1,0 Ausência 500

LQ: Limite de Quantificação NC: Não consta NTU: Unidade Nefelométrica de Turbidez
VMP: Valor Máximo Permitido uC: Unidade de cor NMP: Número Mais Provável
UFC: Unidades Formadoras de Colônias

Ensaio Unidade LQ Resultados VMP Conformidade
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