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Resumo: O presente teve como principal objetivo o desenvolvimento de um sistema simplificado de 
tratamento simplificado para água de chuva, constituído de três etapas: captação, filtração e 
desinfecção. A avaliação físico-química e microbiológica dessas etapas foi realizada em laboratório 
com amostragens em três pontos distintos: entrada do sistema, saída do filtro e após desinfecção. Os 
resultados mostraram a real possibilidade de aproveitamento da água coletada durante as 
precipitações atmosféricas como água potável. Isto mostra a necessidade da concentração de forças 
no sentido de criação de políticas que incentivem a utilização desse sistema em residências 
desprovidas de abastecimento público. 
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INTRODUÇÃO 
 
A crescente demanda de água e a 
multiplicidade de seus usos têm provocado, 
em toda parte, crises de escassez, conflitos de 
interesse e até obstáculos ao crescimento 
econômico e à preservação ambiental. Na 
tentativa de solucionar este problema, os 
caminhos apontam para alternativas 
sustentáveis. 
 
Algumas regiões do nordeste brasileiro já 
realizam o aproveitamento das águas de 
chuva para o consumo humano. Para isso, 
utilizam-se todas as superfícies disponíveis 
para fazer o recolhimento das águas de chuva, 
sendo elas armazenadas em cisternas. Essa 
reserva do tempo de chuvas é utilizada para 
garantir a água de consumo humano nos 
períodos de seca sem nenhum tratamento. 
 
No entanto, de acordo com a Portaria 
518/2004-MS toda água destinada ao 
consumo humano deve obedecer ao padrão 
de potabilidade e está sujeita à vigilância da 
qualidade da água; e água potável é àquela 
cujos parâmetros físicos, químicos e 
microbiológicos atendam ao padrão de 
potabilidade e não ofereça risco à saúde. 
 
Nas últimas três décadas, houve um 
ressurgimento de interesse para a aplicação 
dos sistemas de filtração lenta por todo o 
mundo. A filtração lenta é reconhecida como 
uma tecnologia apropriada para tratar água 
para abastecimento de pequenas 

comunidades devido à sua simplicidade de 
construção, operação e manutenção. Tais 
características a colocam como uma forma de 
melhoria da qualidade da água pluvial 
captada, que pode ser ampliada com o uso de 
sistema de desinfecção.  
 
Desta forma, abre-se a possibilidade de 
fornecimento de água com qualidade para 
comunidades carentes que não tem acesso à 
água proveniente de companhias de 
saneamento. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os resultados das análises físico-químicas 
mostraram que a água da chuva da região 
estudada apresentou características que a 
enquadra nos limites determinados pela 
Portaria 518/2004-MS, a não ser em relação à 
turbidez, 8,08UT (Unidades de Turbidez), e a 
concentração de ferro total, 0,29mg/L 
(miligramas por litro), quando considerado o 
desvio-padrão. Tal evento parece indicar a 
necessidade de aumento na quantidade de 
água eliminada na primeira, apesar dos 
demais resultados.  
 
Verificou-se também que a água pluvial da 
região analisada apresentou um pH médio de 
6,47, diferente do citado por Andrade e Sarno 
(1990) que é de aproximadamente 5,6. Tal 
situação, conforme os mesmos autores pode 
estar indicando contaminação antropogênica 
da atmosfera, que por sua vez afeta a 
qualidade da água. 
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Após a filtração observou-se uma ligeira 
redução nos valores de amônia (como NH3) na 
água de chuva, pois no reservatório a água 
apresentou o valor médio de 0,29mg/L, e após 
a filtração esse valor passou para 0,10mg/L. 
Já com relação à turbidez a redução foi mais 
significativa, reduzindo de um valor médio de 
8,08 UT para 1,45 UT. 
 
Com relação aos ensaios microbiológicos, 
observou-se que a água de chuva coletada 
não apresentou contaminação por coliformes 
totais, nem coliformes termotolerantes. Mesmo 
assim, concluiu-se que a desinfecção se faz 
necessária para garantir a qualidade 
bacteriológica da água, pois o filtro elevou a 
carga de bactérias heterotróficas,  visto que a 
carga era 15.500 UFC(média) antes do filtro e 
passou para 63.250 UFC(média) depois do 
filtro. Entretanto, após a desinfecção 
apresentou uma média de 18UFC, dentro do 
prescrito pela legislação pertinente. (<500UFC 
-Unidade Formadora de Colônia).  
 
Dentre os fatores que motivaram tais 
resultados, concluiu-se que os mais 
representativos foram a altura do telhado 
utilizado para captação (2 pavimentos), a 
reduzida incidência de animais silvestres no 
local, por se tratar de um centro urbano e a 
instalação de um sistema de descarte da 
primeira chuva, ambos relacionados à 
inexistência de coliformes.  
 
Quanto às bactérias heterotróficas pode se 
concluir que sua elevação está relacionada à 
formação da camada biológica característica 
do processo utilizado - filtração lenta.  
 
Vale destacar o fato das análises micróbio-
lógicas terem sido realizadas por um labora-
tório acreditado pela REBLAS (Rede Brasileira 
de Laboratórios de Saúde) – AGROLAB, em 
Vila Velha-ES, conferindo credibilidade aos 
resultados apurados. 
 
CONCLUSÃO 
 
O sistema proposto é eficiente para o 
tratamento da água de chuva com as 
características encontradas na região 
analisada, pois conferiu características de 
água potável à água pluvial captada. 
 
O filtro adotado mostrou ser eficiente na 
remoção da turbidez e do ferro, que estavam 
inviabilizando a água captada. 
 

A dosagem recomendada de cloro livre 
residual de 0,50 miligramas por litro de água e 
o tempo de contato de trinta minutos foram 
eficazes, pois garantiram a qualidade da água 
tratada. 
 
Os resultados mostraram ser promissor o uso 
do sistema proposto para o fornecimento de 
água potável residências desprovidas de 
abastecimento público. 
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