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RESUMO – A maior parte da população que não dispõe de fonte segura de água para consumo 

residem em áreas consideradas rurais, com habitações espaçadas e distantes de centros urbanos. Isso 

dificulta ainda mais a conjectura de sistemas de saneamento convencionais. Visando minimizar o 

cenário desfavorável de disponibilidade e acesso à água na Amazônia, iniciativas de implantação de 

soluções alternativas de abastecimento de água tem sido implementada na região por entidades 

governamentais e não governamentais. O Salta-Z é um sistema de tratamento para fins de consumo 

humano em residências localizadas no meio rural, sendo esse de baixo custo, autossustentável, de 

fácil manutenção e operação e que realmente possa atender aos padrões de potabilidade. O objetivo 

deste trabalho é fazer o estudo da potabilidade da água tratada pelo sistema alternativo coletivo 

(SALTA-Z), nas comunidades Arapapá e Lago Preto na zona rural de Manacapuru e comparar com 

os parâmetros estabelecidos pela portaria 2.914/11. A partir dos resultados que foram levantados 

pode-se dizer que a utilização de uma solução alternativa de tratamento de água com Zeólita (Salta-

z), está de fato sendo um sistema eficiente para levar água de qualidade a população da zona rural.  

 

 

 
 

ABSTRACT– Most of the population that does not have a safe source of drinking water lives in areas 

considered to be rural, with spaced out houses and far from urban centers. This makes the conjecture 

of conventional sanitation systems even more difficult. In order to minimize the unfavorable scenario 

of availability and access to water in the Amazon, initiatives to implement alternative water supply 

solutions have been implemented in the region by governmental and non-governmental entities. Salta-

Z is a treatment system for human consumption purposes in residences located in rural areas, which 

is low-cost, self-sustainable, easy to maintain and operate and which can really meet drinking 

standards. The objective of this work is to study the potability of water treated by the collective 

alternative system (SALTA-Z), in the communities Arapapá and Lago Preto in the rural area of 

Manacapuru and to compare with the parameters established by ordinance 2.914 / 11. From the results 

that have been raised, it can be said that the use of an alternative water treatment solution with Zeolite 

(salta-z), is in fact being an efficient system to bring quality water to the rural population. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil, país que contém ricas reservas hidrográficas, ainda convive com falhas em seu 

sistema de saneamento básico e, muitas pessoas, apesar de ainda contarem com essa abundância, não 

consomem água tratada dentro dos padrões específicos para o uso humano. Devido ausência de 

saneamento básico a população torna-se vulnerável à contaminação da água superficial (principal 

fonte de captação), em decorrência da necessidade de obtenção do recurso e ao desconhecimento dos 

riscos decorrentes do despejo de seus resíduos sobre fontes de águas superficiais.  

No cenário amazônico, a região possui sérios problemas de abastecimento de água para 

consumo humano, apesar de deter grandes volumes de água (cerca de 12% de toda a água doce 

superficial do planeta). A literatura ressalta que a Amazônia apesar da aparente abundância de 

recursos hídricos é marcada, principalmente, em suas áreas rurais, por um quadro de escassez 

qualitativa da água, e, pela utilização incorreta dos recursos hídricos. Flores et al. (2012) destaca que 

a “região Norte possuía, o maior percentual de municípios distribuindo água sem nenhum tratamento 

(21,2%)”, e ressalta que os estados do Pará (40%) e do Amazonas (38,7%) apresentavam as situações 

mais críticas. 

Santos et al. (2018) comenta que a maior parte da população que não dispõe de fonte segura 

de água para consumo, ou que não dispõe de uma solução para recepção e tratamento adequado de 

dejetos, residem em áreas consideradas rurais, com habitações espaçadas e distantes de centros 

urbanos. Isso dificulta ainda mais a conjectura de sistemas de saneamento convencionais. 

No município de Manacapuru existem comunidades rurais que se organizam as margens dos 

cursos de águas. Nestas áreas percebe-se que o cotidiano se molda ao ciclo das águas, que sobe 

inundam e secam, chegando a ter variações entre os picos de cheia e seca superior a dez metros. Desta 

forma, quando ocorre a vazante dos rios, muitos mananciais superficiais secam completamente ou 

ficam com pouca lâmina de água, inviabilizando seu aproveitamento para consumo, seja pela 

insuficiência ou por condições impróprias para consumo humano (AZEVEDO, 2006).  

Visando minimizar o cenário desfavorável de disponibilidade e acesso à água na Amazônia, 

iniciativas de implantação de soluções alternativas de abastecimento de água tem sido implementada 

na região por entidades governamentais, não governamentais e grupos de pesquisas. Objetivou-se a 

implantação de um Salta-Z, para fins de consumo humano em residências localizadas no meio rural, 

sendo esse de baixo custo, autossustentável, de fácil manutenção e operação e que realmente atenda 

aos padrões de potabilidade.  
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REVISÃO DE LITERATURA 

 

Qualidade da água para consumo humano 

Sendo considerado um indicador de desenvolvimento sustentável, o acesso a água tratada é 

de fundamental importância para a melhoria das condições de saúde e higiene. No entanto, a escassez 

de água potável, devido ao aumento da população mundial e intervenção ativa do ser humano nos 

ambientes urbanos e rurais, é uma realidade. 

No decorrer dos últimos anos os problemas relacionados a poluição dos mananciais de 

abastecimento, tem-se agravado continuamente, principalmente em decorrências de efeitos 

antrópicos, como lançamento de efluentes domésticos e industriais e cargas difusas urbanas e 

agrícolas, alterando assim o fluxo de energia e matéria da água que é destinada ao consumo humano 

(BUZELLI, CUNHA-SANTINO,2013). 

A característica física, química, biológica e radiológica das águas naturais nos diz muito 

sobre o processo que ocorrem no corpo hídrico em função da alta capacidade de dissolução da água 

e do transporte pelo escoamento superficial e subterrâneo. Logo são diversos atributos de qualidade 

da água que afetam sua potabilidade. 

No Brasil, as legislações que regem sobre a qualidade das águas se baseiam em valores 

máximos permitidos de diversos atributos utilizados para sua caracterização, visando assim a 

manutenção da saúde ambiental e humana. Nesse sentido, diferem-se sem: 

 Padrões para lançamento de efluentes pela Resolução do Conselho Nacional 

de Meio Ambiente (CONAMA) nº 430 de 2011 a nível federal e Deliberação Normativa (DN). 

 Padrões relacionados aos usos preponderantes pela Resolução CONAMA 

357/2005 a nível federa e DN.  

 Padrões de potabilidade pela Portaria do Ministério da Saúde (MS) nº 2.914 de 

2012 (BRASIL,2012) 

De acordo com esses aspectos legais, águas enquadradas como classe 3 devem atingir os 

padrões estabelecidos pelo CONAMA e podem ser captadas para fins de consumo humano e, após 

tratamento adequado, devem alcançar os padrões permitidos pela Portaria MS 2.914/2012. (Brasil, 

2012).  
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Soluções alternativas de abastecimento de água (salta-z) 
 

Este tipo de alternativa de abastecimento de água superficial constitui um conjunto de 

estruturas e dispositivos, construídos junto ao manancial superficial. A água é captada para o 

reservatório por meio de bomba, em seguida ocorre a injeção de coagulante (sulfato de alumínio) na 

tubulação de recalque, a água, então, passa pelo processo de floculação/decantação no reservatório 

elevado, posteriormente por meio da gravidade é encaminhada para efluente do reservatório onde 

ocorre a injeção de agente desinfetante (cloro), a filtração acontece por meio de um filtro de zeólita e 

canalizada para distribuição coletiva por meio de uma torneira chafariz, a população do local tem que 

coletar a água nesta torneira pública.  

Esta modalidade de abastecimento alternativo é regulada pela Resolução CONAMA n° 

357/2005 que dispõe sobre a classificação dos corpos d’água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras 

providências. 

 

                                                         Fonte: FUNASA (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1– Solução Alternativa de 

Abastecimento superficial com Zeólita 
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Portaria de potabilidade 2.914/11  

A Portaria Nº 2.914/11, do Ministério da Saúde, em seu Art. 1, estabelece que é encargo 

desta portaria dispor dos procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para consumo 

humano e seu padrão de potabilidade (BRASIL, 2011). 

No Art. 6 o órgão da União responsável pela promoção da qualidade da água para saúde 

humana, pela execução de vigilância da qualidade e pelo estabelecimento de diretrizes da vigilância 

da qualidade do recurso hídrico para consumo humano, é o Ministério da Saúde, por meio da 

Secretaria de Vigilância em Saúde (BRASIL, 2011).  

Dentre as competências do Estado, de acordo com o Art. 11 da Portaria MS Nº 2.914 (2011), 

por meio da Secretaria de Saúde do Estado, com o auxílio dos municípios, em situações de surtos de 

doenças diarreicas, deve-se realizar análise microbiológica completa; análise para pesquisa de vírus 

e protozoários e executar ações de vigilância da qualidade da água.  

A Secretaria de Saúde do Município, entre outras competências, tem o dever de garantir 

informações à população sobre a qualidade da água para consumo humano e os possíveis riscos à 

saúde (BRASIL, 2011). 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Fazer o estudo da potabilidade da água tratada pelo sistema alternativo coletivo (SALTA-

Z), nas comunidades Arapapá e Lago Preto na zona rural de Manacapuru e comparar com os 

parâmetros estabelecidos pela portaria 2.914/11.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Área de Estudo 

 

Manacapuru é uma cidade do Estado do Amazonas conhecida como “Princesinha do 

Solimões”, isto porque está localizada à margem esquerda do Rio Solimões, na confluência deste rio 

com o rio que leva o nome da cidade (LIMA, 2011), e foi fundada em 15 de fevereiro de 1786, porém, 

somente em 16 de julho de 1932 foi elevada à categoria de município. As comunidades Arapapá e 

Lago preto ficam na AM 070 no km 8 entrando no Ramal Bela Vista. 
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A comunidade Arapapá conta com 624 habitantes e a comunidade Lago preto com 1070 

habitantes. Os rios têm significado ímpar e essencial para essas comunidades. 

A captação de água superficial para o tratamento que é feito pelo sistema Salta-Z na 

comunidade Arapapá foi o Rio Solimões, e a da comunidade Lago Preto, foi por um Lago que passa 

em frente a comunidade nome que se dá a mesma.  

Os rios da Região Amazônica são caracterizados por três tipos de águas distintas.  Identificados 

como rios de águas brancas, rios de águas claras e rios de águas pretas, conforme suas características 

visuais como cor e transparência, demonstram a influência existente entre a química dos sistemas de 

rios e a geologia de suas respectivas bacias hidrográficas (ZEIDEMANN, 2001). Com relação às 

águas pretas, dentre suas características, destacam-se a coloração escura e pH com valores entre 3,8 

e 4,9, decorrentes da presença de grande quantidade de substâncias orgânicas dissolvidas – humus, 

típicos das áreas de drenagem com solo arenoso coberto pela vegetação da Amazônia. 

A característica da água bruta é importante para definição do tratamento que irá ser feito, 

devendo-se considerar possíveis alterações futuras em função da evolução da ocupação da bacia. 

   

 

        Fonte: Imagem do Google Earth 

 

        Figure 2- Arapapá -3.284276° de latitude Sul e -60.407567°” de longitude Oeste.  

                     Lago Preto -3.286469° ° de latitude Sul e -60.407567°” de longitude Oeste. 
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COLETA E ANALISE DE DADOS 

 

Foram coletadas 2 amostras em cada sistema alternativo de tratamento de água (Salta-Z), 

sendo eles; uma no sistema onde é feito a captação pelo Rio Solimões, e a outra sua captação é feita 

no Lago Preto, com o objetivo de verificar se água chegará com a mesma qualidade em cada uma das 

comunidades em estudo. Foram realizados os procedimentos seguindo as recomendações do Manual 

Técnico de Coleta de Amostras de Águas disponibilizado pelo Ministério Público de Santa Catarina 

para coleta, condicionamento e transporte. O tempo decorrido de transporte das amostras até o 

laboratório de Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto (SAAE), foi em torno de 1(uma) hora e 

30 min. 

A análise microbiológica realizou testes para a detecção de coliformes e a físico-química se 

atentou em registrar dados como, cor, turbidez, cloro residual e pH.  

Os ensaios de análise da água seguiram as normas padrões de procedimento descritas no livro 

Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater (EATON et al, 2005), e comparados 

com os parâmetros de qualidade da água definidos pela Portaria nº 2914 de 12 de dezembro de 2011 

– Ministério da Saúde.  

 

RESULTADOS 

 

Os resultados das análises físico-químicas e microbiológica, para os parâmetros selecionados, 

estão apresentados na Tabela 1. 

Amostra 1: amostra coletada em fevereiro de 2020 no chafariz da Comunidade Arapapá com 

fonte de água superficial no rio Solimões. 

Amostra 2: amostra coletada em agosto de 2020 no chafariz da comunidade Lago Preto com 

fonte de água superficial Lago Preto. 

Foi possível detectar que na amostra 1, (rio Solimões) que o resultado do pH foi de 7,05 o 

que é aceitável já que seu valor varia entre 6 a 9,5 segundo a Portaria 2.914/11; a Cor 3 mg L-1 Pt/Co 

que pode ser considerado como um pouco abaixo da média já que o valor limite é de 15; o Cloro 

residual foi de 0,7 valor aceitável pois sua variação vai de 0,2ppm a 2,00ppm.   
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Na amostra 2 (Lago Preto) o resultado do pH foi de 7,14 o que também é aceitável já que o 

permitido é (6 a 9,5); a Cor 3 mg L-1 Pt/Co que pode ser considerado como um pouco abaixo da 

média já que o valor limite é de 15; o Cloro residual  foi de  0,4  valor aceitável pois sua variação vai 

de 0,2ppm a 2,00ppm. 

A qualidade microbiológica da água é importante no processo de estudo da potabilidade da 

mesma e de sua ligação com doenças de transmissão oro-fecal. Uma vez que existe uma grande 

diversidade de micro-organismos patogênicos que podem estar presentes na água (BRASIL, 2006).  

As análises buscavam detectar a presença ou ausência de coliformes totais nas amostras de 

água. De acordo com a Tabela 1, pode-se observar que houve ausência de coliformes totais nos 2 

(dois) chafariz do Salta-Z.  

 

Tabela 1- Análise da Potabilidade da Água tratada pelo Salta-Z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO  

 

A partir de leitura feita e dados que foram levantados pode-se dizer que a utilização de uma 

solução alternativa de tratamento de água com Zeólita (Salta-z), está de fato sendo um sistema 

eficiente para levar água de qualidade a população da zona rural. Tendo em vista que a necessidade 

de levar saneamento básico aos mesmos é de grande e fundamental importância. Logo que as 

comunidades em estudo já estão recebendo tratamento adequado na captação de água para o seu 

consumo e assim comprovou-se a eficácia ao combate de coliformes que antes poderia está trazendo 

uma má qualidade de vida e saúde a população local que não tinha água tratada antes da implantação 

do sistema. 

Parâmetros Portaria 2.914/11 
Amostra1 

(Arapapá) 

Amostra 2 

(Lago Preto) 

pH 6,0 a 9,5 7,05 7,14 

Turbidez Máximo de 5,0 UT 1,74 2,99 

Cor Aparente Máximo de 15 UH 3 3 

Cloro residual 
0,2 ppm ≤ CRL ≤ 

2,0 ppm 
0,7 0,4 

Coliformes Totais 

UFC/100ml 

Ausência 

 

Ausência 

 
Ausência 
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