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AVALIAÇÃO DA POTABILIDADE DAS ÁGUAS PLUVIAIS UTILIZADAS 
PARA O CONSUMO HUMANO NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE 

FÁTIMA DO JANDIRA, IRANDUBA-AM. 
 

Antonio Luiz Menezes de Andrade1 
 
RESUMO - A água constitui elemento essencial à vida animal e vegetal. O homem necessita de 
água de qualidade e em quantidade suficiente para atender suas necessidades. Entretanto, o 
crescimento populacional desordenado, a industrialização e a urbanização têm contribuído para a 
escassez d’água potável no planeta. Este trabalho foi desenvolvido, na comunidade Nossa Senhora 
de Fátima, município de Iranduba-Am, com o objetivo de avaliar a qualidade físico-química e 
bacteriológica da água de chuva e a influência do tipo de área de captação na potabilidade. Desta 
forma para realizar a avaliação da qualidade da água de chuva foram analisados parâmetros físico-
químicos e bacteriológicos, notadamente aqueles descritos na Portaria Nº.518/04/MS. Os dados 
utilizados foram oriundos de 30 exames físico-químicos e bacteriológicos, pertencentes a banco de 
dados do Governo do Amazonas. As amostragens foram determinadas baseadas na área de 
captação: telhado/barro, telhado/fibrocimento e telhado/alumínio. Os resultados obtidos 
demonstraram que todos os parâmetros físico-químicos ficaram abaixo dos valores de referencia da 
Portaria 518/04. Os bacteriológicos encontram-se acima daqueles estabelecido pela Portaria. O 
estudo demonstrou que a água de chuva não deve ser utilizada diretamente para o consumo humano, 
necessitando de tratamento adequado a fim de garantir o estabelecido na Portaria Nº. 518/04/MS.  
 
ABSTRACT - Water is essential to animal and plant life. The man needs water quality and in 
sufficient quantity to meet your needs. However, the disordered population growth, industrialization 
and urbanization have contributed to the shortage of drinking water on the planet. This work was 
developed in the community Our Lady of Fatima, town of Iranduba-Am, to evaluate the quality 
physical-chemical and bacteriological rainwater and the influence of the captation area type, in the 
potability. Thus to carry out assessment of water quality of rainwater were analyzed parameters 
physic-chemical and bacteriological, especially those described in Ordinance No. 518/04/MS. The 
data used were derived of 30 exams bacteriological, chemical and physical, pertaining to the 
database of the government of Amazonas. The samples were determined based on the captation 
area: roof / mud, roof / fibrocement and roof / aluminum. The results obtained showed that all 
physic-chemical parameters were below the reference values of the Ordinance 518/04. The 
bacteriological results are above those set by the Ordinance. The study demonstrated that rainwater 
must not be used directly for human consumption, requiring appropriate treatment to ensure the 
provisions of Ordinance No. 518/04/MS. 

 
Palavras-chave: Água de chuva, Aproveitamento humano, Potabilidade. 
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INTRODUÇÃO 
 

A água constitui elemento essencial à vida animal e vegetal. O homem necessita de água de 

qualidade adequada e em quantidade suficiente para atender suas necessidades, para obtenção de sua 

saúde e para propiciar o desenvolvimento econômico. 

Historicamente o homem sempre se preocupou com o problema de obtenção da água de 

qualidade e em quantidade suficiente para seu consumo. Desde muito cedo, embora sem grandes 

conhecimentos, soube distinguir uma água limpa, sem cor e odor, de outra que não possuísse estas 

propriedades organolépticas. 

Os primeiros relatos oficiais de aproveitamento de água de chuva para consumo humano são 

registrados na Pedra Moabita, encontrada no Oriente Médio, datada de 850 a.C. Nela, o rei Mesha 

dos Moabitas, construiu uma cisterna em cada casa, para o aproveitamento da água de chuva 

(TOMAZ, 1999). 

Na região do Oriente Médio, são inúmeras as cisternas escavadas em rochas anteriores a 3000 

a.C. que aproveitavam a água de chuva para consumo humano. Na Península de Lacatã, no México, 

existem cisternas que datam de antes da chegada de Cristóvão Colombo à América, e que estão 

ainda em uso. 

No Brasil, entretanto, onde cerca de 90% do território recebem chuvas abundantes durante o 

ano e onde as condições climáticas e geológicas propiciam a formação de chuvas, o aproveitamento 

desse recurso para o consumo humano ainda é reduzido. Destacam-se algumas experiências no 

nordeste, na região do semi-árido e na Amazônia, onde os ribeirinhos já assimilaram culturalmente 

essa prática de estocar água de chuva para consumo. 

Visando fortalecer essa prática, reduzir os riscos da falta de água e a dependência excessiva 

das fontes superficiais de abastecimento, bem como, reduzir os índices doenças de veiculação 

hídrica, o Governo do Amazonas, através da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável – SDS, em parceria com o Governo Federal, por meio da Fubdação 

Nacional de Saúde – FUNASA criaram em 2007, o Programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares, 

Aproveitamento e Armazenamento de Água de Chuva – PROCHUVA. 

Diante desta realidade, o presente estudo buscou saber através de análise das características 

físico-químicas e microbiológicas, se a água de chuva consumida pelos moradores da comunidade 

Nossa Senhora de Fátima, situada na localidade denominada Costa do Jandira (W-3° 15’ 31” e S-60° 

26’ 34”) em Iranduba-Am, com cerca de 395 habitantes distribuídas em 80 domicílios, atende aos 

padrões de potabilidade exigidos pela Portaria M.S 518/04, indispensáveis para a promoção da 

saúde.  
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Como estratégia metodológica a pesquisa foi desenvolvida em duas fases distintas: 

levantamento bibliográfico e documental e utilização de dados secundários extraídos de 30 exames 

físico-químico e microbiológico, realizado pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do 

Amazonas - LACEN-AM, pertencentes à base de dados do Programa PROCHUVA/SDS.  

Os dados foram selecionados com base nos tipos de área de captação, sendo 10 em domicílios 

com telhado de barro, 10 com telhado de fibrocimento e 10 com telhado de alumínio.  

Para caracterizar a qualidade físico-química da água foram analisados os resultados dos 

exames dos seguintes parâmetros: alcalinidade, amônia, cloretos, cor, depósitos, dureza total, ferro 

total, gás carbônico, nitrato, nitrito, odor, pH, sólidos dissolvidos totais, sulfato, sulfeto e turbidez, 

estabelecidos pela Portaria MS n°518/2004 – SVS/MS e seguindo metodologia recomendada pelo 

Standard Methods for the Examination of Water and Wasterwater, (19ª ed., 2004). 

Para determinar a prevalência de Escherichia coli ou coliformes termotolerantes e coliformes 

totais, foram analisados os resultados dos exames microbiológicos, realizados através do método do 

substrato cromogênico-fluorogênico a presença ou ausência de Escherichia coli ou coliformes 

termotolerantes e coliformes totais.  

Para determinar a prevalência da potabilidade d’água em relação aos diferentes tipos de área 

de captação (barro, fibrocimento e alumínio), foram comparados os resultados dos exames físico-

químicos e microbiológicos entre si e posteriormente comparados com os valores de referencia dos 

parâmetros estabelecidos na Portaria MS n°518/2004. 

 

2.0 - REFLEXÃO SOBRE A ÁGUA DE CONSUMO HUMANO. 
 

A água de consumo humano é um importante meio de promoção da saúde pública, contudo, 

senão tratada, torna-se um meio de veiculação de bactérias patogênicas, vírus e os parasitos 

causadores de doenças como: Amebíase, Cólera, Diarréias infecciosa, Febre tifóide, Hepatite 

infecciosa, Leptospirose, dentre outras (FUNASA, 2006). 

As doenças de veiculação hídrica são causadas principalmente por microorganismos 

patogênicos de origem animal ou humano, transmitidos através das fezes de indivíduos infectados e 

ingeridos na forma de água ou alimento contaminado por água poluída com fezes. (AMARAL, et al, 

2OO3). 

Pode-se afirmar que o risco de ocorrência de doenças de veiculação hídrica no meio rural é 

alto, principalmente devido à contaminação bacteriana de águas que na maioria das vezes são 

captadas em poços precários, que acabam tornando-se, também, fonte de contaminação, 

principalmente de parasitoses intestinais.  
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As parasitoses intestinais são um grave problema de saúde pública, sendo um dos principais 

fatores debilitantes da população por trazerem efeitos deletérios à saúde dos indivíduos.  

Vários estudos têm relacionado à freqüência das parasitoses intestinais com alguns fatores 

ambientais, sócio-econômicos e condições de saneamento básico, dentre os quais destacam-se os 

autores Bois, et al, (1999); Amaral, et al, (2OO3); Giatti, (2007), Perdomo, (2004); Philippi, et al, 

(2006); CEPIS, 2003. 

Os serviços de saneamento da região Norte do Brasil encontram-se em péssimas condições 

colocando em risco a saúde pública. Verifica-se que a maioria da população aí residente, vive em 

condições inaceitáveis de saneamento básico, principalmente em relação ao fornecimento de água 

potável. 

Desse modo, Giatti (2007) afirma que para ocorrer à melhoria da saúde pública torna-se 

necessária uma abordagem interdisciplinar que possibilite a gestão dos recursos hídricos, a 

implementação de saneamento básico e não apenas a promoção de adesão dos habitantes. 

O saneamento ambiental inadequado das comunidades e lugarejos localizados na região Norte 

associados a fatores sócio-econômicos e culturais leva grande parte da população a internações por 

doenças advindas dessa situação. Os indicadores de saúde regional revelam a precariedade do 

ambiente e as condições desfavoráveis de saneamento básico. Segundo Andrade (2004) a maioria 

das comunidades rurais da Região Amazônica são desprovidas das mínimas condições de 

saneamento básico o que favorece a proliferação de doenças de veiculação hídricas. 

Para Amaral et al (2003) a maioria das doenças nas áreas rurais podem ser reduzidas, desde 

que a população tenha acesso à água potável.  

Tomaz (2003) chama atenção quanto à qualidade da água de chuva para o consumo. Segundo 

seus estudos, a composição da água de chuva varia de acordo com a localização geográfica, do ponto 

de coleta, das condições meteorológicas, da presença ou não de vegetação, e das proximidades de 

indústrias poluidoras. Dependendo do grau de influência desses fatores, a potabilidade pode ser 

comprometida ou não. 

A água para consumo humano deve possuir características benéficas ao conjunto de fenômenos 

essenciais à vida. Deve, portanto, estar em conformidade com os parâmetros biológicos, físicos e 

químicos, geralmente definidos em padrões de potabilidade, tornando-a apta ao consumo humano. 

Assim, a água potável é uma água de qualidade apropriada para o consumo humano, sem representar 

risco à saúde. 
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2.1 - Alguns aspectos sobre a água pluvial 
 

O Brasil concentra cerca de 12% da água doce do mundo disponível em rios, e abriga o maior 

rio em extensão e volume do planeta, o Amazonas. Além disso, mais de 90% do território brasileiro 

recebe chuvas abundantes durante o ano, e as condições climáticas e geológicas propiciam a 

formação de uma extensa e densa rede de rios. Essa água, no entanto, é distribuída de forma 

irregular, apesar da abundância em termos gerais (BARROSO, 1995).  

Segundo Salati (1983) a Amazônia possui 78% da água superficial e precipitações abundantes 

com média anual de 2.200mm, que aumentam no sentido leste-oeste da região. Entretanto, apresenta 

distribuição bastante variável, com precipitações máximas de 6.000mm entre os meses de fevereiro a 

abril, nas encostas andinas, e mínimas de 1.600mm entre setembro e novembro, na interface da 

Amazônia com o Cerrado do Planalto Central Brasileiro. Essas variações refletem diretamente nos 

regimes hidrológicos dos rios e, por conseguinte, na biota aquática. 

No Estado do Amazonas o volume médio de água de chuva corresponde a dois mil e 

quinhentos milímetros anuais, variando de 1.200mm a 3.300mm anuais, com maior precipitação nos 

meses de março a maio. Mesmo na época menos chuvosa, que ocorre no segundo semestre, a curva 

histórica dos últimos cinco anos de precipitação anual mostra que não há um mês sem chuva 

(ESTADO DO AMAZONAS, 2006).  

Entretanto, apesar da abundância dos recursos pluviométricos, o Estado está submetido, de 

forma cíclica, a situações de redução drástica do volume de água dos rios, lagos e igarapés, mesmo 

no período de cheia, a água disponível para consumo doméstico, nem sempre é de boa qualidade e 

na maioria dos casos, aumentando os riscos de doenças de veiculação hídrica (FUNASA, 2006). 

Para Soares (1999), uma alternativas atraente principalmente nos casos de áreas de precipitação 

elevada, áreas com escassez de abastecimento e áreas com alto custo de extração de água subterrânea 

é a utilização da água de chuva. 

Azevedo (2004, p.3) informa que “em qualquer lugar da Amazônia é factível o aproveitamento 

da água de chuva, mas, para o consumo humano, é recomendável que só seja fomentado para 

localidades rurais onde não existam sistemas públicos de água ou haja escassez de outros 

mananciais”. O autor ainda afirma que: 

 

A várzea amazônica é um bom exemplo para aplicação dessa tecnologia, pois na vazante 
muitos corpos d’água desaparecem ou ficam muito reduzidos, nessa ocasião quando a água 
fica parada, processos físico-químicos e biológicos interagem favorecendo o 
desenvolvimento de espécies causadoras de odores desagradáveis inviabilizando o consumo. 
Ainda na várzea, no caso de solução individual, essa alternativa tanto pode ser aplicada em 
palafitas como em residências flutuantes. (idem, p. 4). 
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Entretanto, Perdomo (2004), adverte que para obter água de chuva potável, a mesma deve 

passar por processos combinados de tratamento, como fervura, sedimentação simples, filtração e 

cloração. 

Jaques (2005, p.72-73) ainda assevera que:  
 

A água de chuva não deve ser utilizada diretamente para o consumo humano. Para 
utilização em fins potáveis a água de chuva deve receber tratamento adequado, para atender 
a Portaria MS 518/04. (...) Para fins potáveis a água de chuva requer tratamento dos 
parâmetros que se apresentarem acima do máximo permitido pela portaria do Ministério da 
Saúde.  

 

Assim, a água de chuva armazenada sem tratamento adequado pode ser utilizada apenas para 

consumo menos nobre, como na utilização de irrigação de jardins, lavagem de calçadas e pátios, etc. 

Contudo, deve-se verificar a qualidade da água de chuva da região em que será utilizada, bem como 

suas finalidades de utilização. 

 

2.2 - Captação da água de chuva em comunidades rurais da Amazônia.  
 

A água é essencial para a vida dos seres vivos. É um bem e fator determinante de qualidade de 

vida e de desenvolvimento de uma comunidade. O problema da escassez da água fez com que os 

povos desenvolvessem técnicas que resultem na sua captação e armazenamento, para que possam tê-

la disponível na época de estiagem. 

Os ribeirinhos da Amazônia ainda sofrem com a escassez de água apropriada ao consumo 

humano. Seja pela ausência de sistema de água na maior parte de suas comunidades ou pela 

sazonalidade hídrica da região, agravada principalmente no período de vazante ou seca dos rios. 

Uma alternativa muito utilizada para minimizar a falta de água de mananciais de superfície é o uso 

da água de chuva. (AZEVEDO, 2004). 

Assim, o aproveitamento da água de chuva com qualidade deve ser compreendida em todas as 

fases, desde a precipitação atmosférica, a passagem da água pela área de captação até o seu 

armazenamento. Desse modo, em cada nível, a qualidade estará associada a fatores ambientais, tipo 

e condição da área de captação, material do reservatório e aos aspectos de operacionais e de 

manutenção do sistema como um todo, sendo esses procedimentos imprescindíveis e necessários 

para a profícua qualidade da água. 

 

Azevedo (2004, p. 4) avalia que, 
 

A captação da água de chuva, geralmente é obtida por meio de cobertura ou telhado da 
edificação, denominada em projeto de Área de Captação. Os elementos mais comuns 
empregados nas coberturas das edificações em áreas rurais da Amazônia são: telhas 
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metálicas de alumínio ou zinco, telhas de fibrocimento e palha. A cobertura ou telhado, 
preferencialmente não deve reter sujeira, promover o crescimento de bactérias e parasitos e 
não se decompor. 

 

O autor ainda alerta que deve-se dar uma grande importância para a coleta das primeiras águas 

de chuva, pois o escoamento inicial dessas águas na área de captação são suficiente para carregar 

poeiras, fuligens, folhas, galhos entre outros detritos que se contituem uma possível fonte de 

contaminação. Assim sendo, é importante a instalação de um dispositivo de descarte dessas 

primeiras águas de modo a minimizar a contaminação da água a ser armazenada. 

Para o autor, a alternativa de utilização da água de chuva para fins potáveis é uma realidade 

amazônica, principalmente levando em consideração os aspectos hidro-geológicos e regionais. 

Assim os novos programas com fomento governamental vêm incentivando ainda mais essa prática, 

como exemplo tem-se o PROCHUVA no Amazonas.  

O PROCHUVA consiste na instalação em uma das laterais dos domicílios de um kit composto 

de calha de 6m, tubulação, reservatórios de 1000 litros e base de madeira de lei. A água de chuva cai 

no telhado, escorre para a calha, desce pela tubulação até o reservatório de onde passa a ser utilizado 

para o consumo familiar (Figura 01).  

 

 
                                                                               Fonte: Arcevo de imagem do PROCHUVA/ SDS/2008 

Figura 01. Kit Padrão do Sistema de Captação e Armazenamento de Água de Chuva do PROCHUVA 

 

Atualmente o PROCHUVA está implantado em 15 municípios, atendendo 77 comunidades 

rurais, 1.839 moradias, entre as quais a comunidade Nossa Senhora de Fátima com 80 sistemas 

implantados. 
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2.3 - Comunidade Nossa Senhora de Fátima 
 

A comunidade Nossa Senhora de Fátima, situada na localidade denominada Costa do Jandira, 

município de Iranduba-Am, coordenadas W-3° 15’ 31” e S-60° 26’ 34”, e cuja localização encontra-

se à margem esquerda do rio Solimões, em uma região característica de várzea da Amazônia Central 

(JUNK, 1998) (Figura 02), Com extensão linear da área de aproximadamente 5 quilômetros, com 

aproximadamente 395 habitantes distribuídos em 80 domicílios, com características ambientais e 

histórico-culturais, onde predominam as populações caracterizadas como ribeirinhas (GARCEZ, 

2000; 1990; ANDRADE, 2004). 

 

 
                                                Fonte: Base Cartográfica do PROCHUVA/ SDS/2007 

Figura 02. Localização geográfica do município de Iranduba e Comunidade Nossa Senhora de Fátima 

 

Em geral, seus moradores eram desprovidos das mínimas condições de saneamento básico, a 

maioria dos habitantes se abasteciam com tomadas d`água direto do rio Solimões e/ou do lago do 

Ariaú e as utilizam no seu dia-a-dia. Em geral, essas águas eram utilizadas sem tratamento em todas 

as atividades domésticas, inclusive o consumo humano, o que os tornavam mais susceptíveis a 

contaminação de doenças relacionadas com a veiculação hídricas, principalmente as amebíase e 

diarréias infecciosa. 

Outro fator agravante das condições de saneamento básico é a inexistência de um sistema de 

coleta e destinação final dos resíduos sólidos e o fato da grande maioria dos domicílios não possui 

esgotamento sanitário domiciliar, tornando as habitações ainda mais precárias. 

Esse quadro caótico de falta de infra-estrutura adequada, aliada as péssimas condições de 

saneamento contribui para a disseminação de grande número de doenças, principalmente as 

relacionadas com a veiculação hídricas, as amebíase e diarréias infecciosas, com índices elevado 

N.Sra.de Fátima] 
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dentre os moradores, além de contribuir com o aumento da mortalidade, com reflexo na renda e na 

qualidade de vida dos comunitários. 

Neste sentido, Ribeiro (2002) afirma que a contaminação pode dar-se de várias maneiras2, 

através da ingestão de água contaminada por agente biológico ou através do contato direto ou por 

meio de insetos vetores que necessitam de água em seu ciclo biológico. 

 

2.4 - Captação alternativa, controle e monitoramento da água de chuva.  
 

O sistema alternativo preconizado pela Portaria nº 518/2004 e historicamente utilizado pelos 

caboclos e ribeirinhos, embora de forma empírica e sem critérios técnicos, é o aproveitamento das 

águas pluviais. Para Philippi et al (2006), esse sistema alternativo, além de conservar os recursos 

hídricos, pode ser fonte de água potável e um veículo de disseminação dos princípios do saneamento 

ecológico. 

Entretanto, Azevedo (2004), sugere que, antes de se pensar em tecnologias para disponibilizar 

água de chuva para comunidades amazônicas, é indispensável consultá-las, pois suas relações com 

esse recurso natural transcendem a manutenção da vida, e também se correlacionam a outros fatores 

sócio-culturais e ambientais. 

O autor, respaldado em estudos científicos realizados, ainda afirma que, as várias influências 

antrópicas, os problemas das queimadas e a poluição atmosférica, não inviabilizam o aproveitamento 

da água de chuva, precipitada na Amazônia. Portanto, o monitoramento dessa água deve ser 

constante e fiscalizada pelas instituições responsáveis. 

Neste sentido, a Portaria do Ministério da Saúde de nº 518 de 25/03/2004 (BRASIL, 2004), 

disciplina os procedimentos e responsabilidades dos entes públicos em relação ao controle e 

vigilância da qualidade da água para consumo humano, seja de fontes convencionais ou alternativas, 

como é o caso da água de chuva, devendo, portanto, obedecer ao padrão de potabilidade e estar 

sujeita à vigilância da qualidade da água exercida pela autoridade de saúde pública através do 

SISÁGUA.  

O Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano 

(SISÁGUA) tem por objetivo geral coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente de 

forma a produzir informações necessárias à prática da vigilância da qualidade da água para consumo 

humano por parte das secretarias municipais e estaduais de saúde, em cumprimento à Portaria MS nº 

518/04.  

 

                                                           
2  Através da ingestão direta, na preparação de alimentos; na higiene pessoal; na agricultura, na higiene do ambiente e nas 
atividades de lazer. 
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3.0 - ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Com a finalidade de facilitar a compreensão dos resultados obtidos quando comparados com os 

valores estabelecidos pela Portaria Nº. 518/04, os dados foram analisados e organizados na tabela 

abaixo, onde são apresentados a média aritmética e o desvio padrão dos parâmetros avaliados, por 

tipo de área de captação (Tabela 01).  

 

Tabela 01- Média Aritmética e Desvio Padrão dos resultados e comparação com a Portaria MS/Nº 

518/04 

Parâmetros  

Telhado de 

Barro 

Telhado de 

Fibrocimento 

Telhado de 

Alumínio 
Média 

Geral das 

Amostras 

Portaria 518/04 

Valor Maximo 

Permitido  
 

X S² 

 

X S² 

 

X S² 

Alcalinidade 2,20 1,58 6,06 3,60 2,59 2,25 3,62 - mg/L 

Amônia 0,09 0,08 0,05 0,03 0,04 0,02 0,06 1,5 mg/L (NH3) 

Cloreto 4,06 2,32 3,45 1,67 5,09 5,72 4,20 250 mg/L (Cl) 

Cor  1,30 0,84 1,00 0,00 1,05 0,15 1,12 15 uH 

Dureza  4,26 3,50 8,57 5,02 9,11 12,33 7,31 500 mg/L (CaCO3) 

CO2 3,11 3,39 2,56 0,88 6,37 6,91 4,01 -  mg/L (CO2) 

Nitrato 0,42 0,40 0,15 0,02 0,33 0,35 0,26 10 mg/L (N) 

Nitrito 0,09 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 1,0 mg/L (N) 

Odor e Gosto NO NO NO NO NO NO NO NB 

pH 6,26 0,23 6,61 0,25 6,18 0,40 6,35 6,0 a 9,5 * 

Sulfato 0,98 0,34 1,94 2,11 1,02 0,03 1,31 250 mg/L (SO4) 

Turbidez 1,15 0,58 0,99 0,61 0,63 0,32 0,93 5  NTU 

Ferro total Nd Nd Nd Nd Nd Nd Nd - mg/L 

 

S² = Desvio Padrão; X = Média Aritmética; Nd = Não detectado; NO = Não objetável; *Valor recomendado. 

 

3.1 - Análises dos Parâmetros Físico-Químico 
 

3.1.1 - Alcalinidade de bicarbonatos 

 

A alcalinidade da água de chuva das amostras coletadas nas torneiras fixadas nos tanques de 

pvc de 1000L, que passaram pelos três tipos de telhado variaram de 2,20 mg/L e 6,06 mg/L (Tabela 

01), com destaque para o telhado de barro com os menores valores encontrados com média de 2,20 

mg/L e os de fibrocimentos com valores médios maiores 6,06 mg/L, fato ocorrido provavelmente 

pela composição química do material da superfície, mais de 90% de cimento e menos de 10% de 
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fibras de amianto crisotila, adicionado aos poluentes presentes no mesmo. No telhado de alumínio a 

média ficou em 2,59 mg/L, portanto, maiores em relação ao telhado de barro e menores em relação 

ao de fibrocimento. 

Ressaltamos que a alcalinidade não é enquadrada como parâmetro de qualidade. Sua 

importância é fundamental nos processos de tratamento, os baixos teores comprometem o processo 

de coagulação, necessitando, muitas vezes de sua elevação para se alcançar êxito nessa fase do 

tratamento. 

 

3.1.2 - Amônia, Nitrato e Nitrito 

 

O Nitrogênio presente na água nas suas diversas formas, principalmente o nitrogênio 

amoniacal pode caracterizar poluição recente. A portaria Nº. 518 estabelece o valor máximo para 

água aceitável para o consumo humano de 1,50 mg/L (Tabela 01). Os resultados obtidos não 

apresentaram variações significativas devido à interferência dos telhados, encontrando-se dentro dos 

padrões estabelecidos para consumo estabelecidos pelo MS. 

 

3.1.3 - Cloretos 

 

Em todas as análises realizadas os valores referentes aos cloretos variaram entre 3,45 mg/L 

para os telhados de fibrocimento e 5,09 mg/L para os de alumínio (Tabela 01),  bem abaixo do 

estabelecido pela Portaria Nº. 518/MS, onde para o consumo humano o valor máximo permitido é de 

250 mg/L. Foi observado também que a água de chuva que passou pelo telhado de alumínio 

apresentou valores maiores em relação aos demais, isso provavelmente se deve a menor 

concentração de depósito de sais nos mesmos, provocado pelo maior deslocamento da água na 

superfície desse material. 

 

3.1.4 - Cor aparente 

 

A cor é uma característica físico-química de qualidade estética da água, determinada pela 

presença de substâncias orgânicas em dissolução e não afeta sua transparência. De todas as amostras 

analisadas a cor apresentou-se com valores médios mais baixo na água que passou pelo telhado de 

fibrocimento (1,00 uH) e mais elevada na água que passou pelo telhado de barro cujo valor médio 

apresentado foi de (1,17 uH), com variação média de (0,17 uH) e desvio padrão de (0,08 uH) 

(Tabela 01). 
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Essa variação pode estar relacionada ao manejo dos sistemas de coleta e armazenamento da 

água, é possível que nas residências com área de coleta de barro os usuários não estejam fazendo o 

descarte da primeira água como prevê o Programa, alterando a cor da água.  

 

3.1.5 - Dureza total 

 

A dureza da água está relacionada com os cloretos, sulfatos e bicarbonatos de cálcio e 

magnésio, em todas as amostras analisadas os valores apresentaram-se inferiores ao máximo 

estipulado pela Portaria 518 do MS que é de 500 mg/L (Tabela 01), mostrando que a água de chuva 

pode ser utilizada em processos industriais em que se utiliza sabão. Uma vez que as águas mais 

duras consomem mais sabão, e, além disso, são inconvenientes para as atividades industriais. 

 

3.1.6 - Gás Carbônico  

 

O CO2 é um componente natural das águas e que levará a formação de acidez carbônica. A 

acidez carbônica situa-se na faixa de pH que varia de 6,0 a 9,5. As concentrações de gás carbônico 

livre variaram de 2,56 a 6,37 mg/L (Tabela 01). Sua importância está relacionada a problemas de 

corrosão nos equipamentos/sistemas de captação, armazenamento e distribuição, tendo pouca 

importância no aspecto sanitário. 

 

3.1.7 - pH – Potencial Hidrogênico 

 

O pH para a água de chuva coletada após a passagem pelos telhados apresentaram variações 

0,43, e desvio padrão de 0,24, com valores mais elevados para a superfície de fibrocimento 6,61 

enquanto, que no telhado de alumínio o valor ficou com 6,18 (Tabela 01). As alterações verificadas 

nos três tipos de telhados confirmam que as partículas acumuladas nos mesmos, bem como as 

composições diferentes dos materiais da superfície alteram o pH.  

A leve acidez apresentada na água de chuva coletada no telhado de barro deve estar associada 

também, à presença do CO2, oriundos da poluição atmosférica, que reagem com a água de chuva 

formando ácidos e que, como conseqüência, diminui o pH, confirmando que a água de chuva não é 

completamente pura. 

 

3.1.8 - Sulfato 

 

 Em todas as análises realizadas os valores referentes ao sulfato variaram entre 0,88mg/L para 

os telhados de barro e 1,94mg/L para os de fibrocimento (Tabela 01), bem abaixo do estabelecido 

pela Portaria Nº. 518/MS, valor máximo permitido é de 250 mg/L. A variação média entre os três 
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tipos de cobertura é de 1,06 mg/L e desvio padrão de 0,47, evidenciando a influência exercida por 

diferentes tipos de telhado, entretanto não comprometendo a potabilidade da água. 

 

3.1.9 - Turbidez 

 

A turbidez é devida à matéria em suspensão na água ou superfície por onde ela percorre, na 

Portaria Nº. 518 é estabelecido o valor máximo é de 5 uT para turbidez. Os valores médios 

encontrados estiveram entre 0,63 uT para o telhado de alumínio, 0,99 uT para fibrocimento e 1,04 

uT para o telhado de barro. Com variação de 0,41 uT e desvio padrão de 1,40 (Tabela 01). A maior 

turbidez apresentada no telhado de barro provavelmente está relacionada à matéria em suspensão na 

água, argila, silte, e matéria orgânica constituintes da telha.  

 

3.1.10 - Ferro total  

 

 A Portaria Nº. 518/04 estabelece os valores máximos permitidos de 0,3 mg/L para ferro total. 

Entretanto, nas amostras analisadas, independente do tipo de área de captação, não foi encontrado 

este elemento químico. O ferro em quantidades superiores ao VMP estabelecido na Portaria nº 

518/2004 do Ministério da Saúde, para consumo humano pode causar rejeição dos consumidores por 

provocar cor na água e manchar as instalações hidráulicas como vasos sanitários, pias, etc. 

 

3.1.11 - Odor e Gosto 

 

O odor e o Gosto, em todas as amostras, apresentaram-se inobjetável. Para fins de potabilidade 

é estabelecido que o odor e o gosto sejam inobjetáveis, mas é permitido em águas desinfetadas com 

cloro um leve odor. 

 

3.1.12 - Sólidos dissolvidos totais, Sulfeto de hidrogênio  

 

Quanto aos parâmetros sólidos dissolvidos totais e sulfeto de hidrogênio, com valores de 

referência estabelecidos pela Portaria 518/04 de 1000 mg/L e 0,050 mg/L respectivamente,  não 

foram encontrados nas amostras analisadas. Este resultado pode ter sido em decorrência de uma boa 

higiene nas áreas de captação e armazenamento d’água e/ou influenciado pelo fato das amostras 

terem sido coletadas no final do ciclo chuvoso (meses de maio e junho) e provavelmente as chuvas 

torrenciais ocorridas no pico do período chuvoso (meses março a abril) se encarregaram de limpar e 

não permitiram o acumulo de sedimento nas superfícies de coleta  
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3.2 - Análises Bacteriológicas  
 

Para melhor compreensão dos resultados microbiológicos quando comparados com os valores 

estabelecidos pela Portaria Nº. 518/04, os mesmos foram analisados e organizados na tabela abaixo, 

por parâmetro e categorizados pelo tipo de área de captação (Tabela 02). 

 

Tabela 02 - Resultados dos Parâmetros Microbiológicos 

Parâmetros Microbiológicos 
Telhado 

 Barro 

Telhado 

Fibrocimento 

Telhado 

Alumínio 

Portaria 518/04

 -VMP  

Coliformes Termo Tolerante / E. coli Presentes Presentes Presentes Ausência 

Coliforme Totais Presentes Presentes Presentes Ausência 

Método Utilizado: Substrato Cromogênico-fluorogênico (presença ou ausência) 

 

A água de chuva é normalmente habitada por vários tipos de microorganismos de vida livre e 

não parasitária, que dela extraem os elementos indispensáveis à sua subsistência. Ocasionalmente, 

são introduzidos organismos parasitários e/ou patogênicos que, utilizando a água como veículo, 

podem causar doenças, constituindo, portanto, um perigo sanitário. 

Os resultados das amostras analisadas independentes dos tipos de área de captação detectaram 

a presença de Escherichia coli ou coliformes termotolerantes e coliformes totais, semelhantes aos 

encontrados por Pacheco (2003), Jaques (2005) e Philippi et al (2006), estando, portanto, em 

desacordo com o que estabelece a Portaria 518/05 (Tabela 02). 

De forma geral a Escherichia coli ou coliformes termotolerantes são de origem entérica, 

provenientes de animais de sangue quente como gatos, ratos, pássaros, inclusive o homem. Já a 

presença dos coliformes totais e termotolerantes indicam a existência de outros tipos de 

contaminantes depositados nas coberturas dos telhados, originados provavelmente pela falta de 

limpeza na área de captação.  

 

3.3 - Avaliação global da qualidade da água de chuva 
 

Com exceção dos parâmetros bacteriológicos, todos os parâmetros físico-químicos avaliados 

não apresentaram concentrações que possam causar mal à saúde humana, portanto, atendem os 

limites impostos pela Portaria N°. 518/04. É importante destacar que em estudo realizado por 

Jaques (2005), os resultados para os parâmetros físico-químicos são semelhantes com pequenas 

variações no pH, que se apresentaram levemente ácido. 

De acordo com Figueiredo (2001) a água de chuva é naturalmente ácida. O gás carbônico 

presente na atmosfera, solubiliza-se nas nuvens e na chuva para o ácido carbônico. O H2CO3 é um 
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ácido fraco e confere a chuva um pH de 5,60, indicando que a chuva já é levemente ácida, 

necessitando de tratamento, caso haja consumo humano. 

A influência do tipo de telhado em relação aos parâmetros físico-químicos analisados é 

relevante, o telhado de barro apresentou maiores valores para Amônia, Cor Aparente, Nitrato, 

Nitrito e Tubidez; telhado de fibrocimento Acalinidade, pH e Sulfato; telhado de alumínio em 

Cloreto, Dureza e Gás Carbônico, entretanto, nenhum dos telhados influenciaram na qualidade da 

água, a ponto de comprometer a sua potabilidade.  

Neste sentido Azevedo (2004) chama atenção para a influência dos materiais constituintes das 

áreas de capitação (telhados) e dos reservatórios, segundo ele os mesmos podem influenciar 

diretamente na qualidade da água. 

Milano et al (1989), Figueredo (2001), Pacheco (2003), Philippi et al (2006),dentre outros, em 

estudos semelhantes, também identificaram a influência do tipo da área de capitação em relação a 

qualidade dá água. 

Quanto aos parâmetros bacteriológicos em todos os tipos de telhados foram encontrados a 

presença de Escherichia coli ou coliformes termotolerantes e coliformes totais, não sendo possível 

afirmar qual o de maior influência, uma vez que o método utilizado para as análises só nos permite a 

presença ou ausência do agente patogênico. 

Vale destacar que os resultados das análises microbiológicas não inviabilizam a utilização da 

água de chuva para consumo humano, uma vez que os agentes patogênicos encontrados podem ser 

controlados com práticas higiênicas, melhoria nos aspectos operacionais, desinfectação do sistema, 

cloração e filtração, tornando a água salubre. 

 

4.0 - CONCLUSÔES E RECOMENDAÇÕES 

 

Baseado nos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos analisados e comparados com o que 

dispõe a Portaria Nº. 518/04 do Ministério da Saúde o estudo demonstrou que: 

• Com base nos parâmetros físico-químicos analisados podemos afirmar que a água de chuva é 

salubre, não apresenta concentrações de substâncias químicas de importância sanitária, portanto, 

atende os valores estabelecidos pela Portaria MS 518/04; 

• A presença de Escherichia coli ou coliformes termotolerantes e coliformes totais encontradas 

em todas as amostras analisadas independentemente do tipo de área de captação, tornam a água de 

chuva imprópria para o consumo humano; 
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• De modo geral, a água de chuva não deve ser utilizada diretamente para o consumo humano. 

Para utilização com fins potáveis a água de chuva deve receber tratamento adequado, atendendo os 

parâmetros estabelecidos na Portaria MS 518/04; 

• Para que não ocorram riscos a saúde de seus usuários deve-se fazer a vigilância sanitária e 

ambiental regularmente a qualidade da água de chuva do sistema domiciliar e/ou coletivo da região 

em que esta será utilizada, bem como as finalidades de sua utilização. 

Com base nas conclusões citadas anteriormente e na importância ambiental, econômica e 

sanitária do tema, recomenda-se: 

• Fomentar novas alternativas de aproveitamento de água de chuva para consumo humano 

aliado a alternativas de tratamento, a fim de que se possa utilizar todo o potencial desse recurso 

disponível na natureza; 

• Elaboração de subsídios técnica com o tema aproveitamento da água de chuva fim de 

informar a sociedade a cerca de sua importância ambiental, sanitária e econômica. E por fim, 

• Elaboração de legislação específica pertinente ao assunto, com a finalidade de estabelecer 

normas de utilização da água de chuva em residências, comércios, indústrias, escolas e demais 

edificações. 
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