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QUALIDADE DA ÁGUA DE CHUVA E SUAS APLICAÇÕES NAS ZONAS 

URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA-GO 

Heber Martins de Paula1; Érica Cristina Martins de Paula 2 & Samuel Esteves Pereira 3 

RESUMO - A qualidade da água é um aspecto importante para a manutenção da segurança da 
saúde pública. Os sistemas de aproveitamento de água de chuva podem ser destinados aos mais 
diversos fins, sendo cada sistema, doméstico e/ou industrial, adequado à produção de água com a 
qualidade e aplicações desejadas. Deste modo, os objetivos desta pesquisa foram: analisar a 
qualidade da água de chuva captada e armazenada pelo período de 37 semanas e definir algumas 
aplicações para a água de chuva, em função de sua qualidade, para utilização nas zonas urbanas e 
rurais da cidade de Goiânia-GO. A metodologia consistiu em coletar a água de chuva e analisar a 
sua qualidade após a armazenagem em diferentes pontos do sistema. Analisado os resultados ao 
longo de 37 semanas, notou-se que as características físicas, químicas e bacteriológicas não 
sofreram alterações que pudessem descartar o uso da água de chuva para uso em piscinas, 
confecção de concretos, agricultura etc., conclui-se que a água de chuva pode ser destinada, sem 
problemas, para estes fins. Contudo, mesmo para fins não potáveis, mas que tenha o contato com o 
usuário, sugere-se a desinfecção da água de chuva por meio de cloração. 

ABSTRACT - The quality of the water is an important aspect for the maintenance of the security of 
the public health. The systems of rainwater exploitation can be destined to the most diverse ends, 
being each system, domestic servant and/or industrial, adjusted to the water production with the 
desired quality and applications. In this way, the objectives of this research had been: to analyze the 
quality of the rainwater caught and stored for the period of 37 weeks and to define some 
applications for the rainwater, in function of its quality, for use in the urban and agricultural zones 
of the city of Goiânia-GO. The methodology consisted of collecting the rainwater and analyzing its 
quality after the storage in different points of the system. Analyzed the results throughout 37 weeks, 
one noticed that the physical, chemical and bacteriological characteristics had not suffered 
alterations that could discard the use of the rain water for use in swimming pools, confection of 
concrete, agriculture etc., are concluded that the rain water can be destined, without problems, for 
these ends. However, exactly for not potable ends, but that it has the contact with the user, it is 
suggested disinfection of the rain water by means of chlorine. 

PALAVRAS-CHAVE: Aproveitamento, qualidade, aplicações da água de chuva. 
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1 – INTRODUÇÃO  

A qualidade da água é um aspecto de elevada importância para a manutenção da segurança da 

saúde pública. Os sistemas de aproveitamento de água de chuva podem ser destinados aos mais 

diversos fins, sendo cada sistema, doméstico e/ou industrial, adequado à produção de água com a 

qualidade e aplicações desejadas. A classificação da qualidade da água é definida por sua 

composição física, química e bacteriológica. Para o consumo humano, é necessário que a água seja 

potável, isto é, livre de matéria suspensa visível, cor, sabor e odor, de quaisquer organismos capazes 

de provocar enfermidades e de quaisquer substâncias orgânicas ou inorgânicas que possam produzir 

efeitos fisiológicos prejudiciais (Ministério da Saúde, Portaria no 518; CONAMA no 357, 2005). 

De um modo geral, a água de chuva apresenta boa qualidade sendo bastante pura devido 

principalmente ao processo de destilação natural que a mesma sofre. Esta destilação natural está 

ligada ao ciclo hidrológico, aos processos de evaporação e de condensação. Entretanto, dependendo 

da região, a chuva pode apresentar poluentes principalmente em regiões próximas aos grandes 

centros urbanos ou a áreas industrializadas, formando, assim, óxidos de enxofre e de nitrogênio. 

O sistema de aproveitamento de água de chuva é uma alternativa para ajudar na conservação 

dos recursos hídricos. A proposta do sistema de aproveitamento de água é reduzir o consumo de 

água potável e permitindo aplicar em diversos sistemas, tais como irrigação de jardins, de 

hortaliças, usos em sistemas de esgoto sanitário (descargas), confecção de concretos, piscinas, 

drenagem etc.  

Teve-se como objetivo geral a conservação da água e também, contribuir para definição de 

aplicações da água de chuva nas zonas urbanas e rurais. Os objetivos específicos são os 

apresentados a seguir: 

• analisar a qualidade da água de chuva captada e armazenada, pelo período de 37 semanas, 

uma vez que nas condições locais a água captada na estação chuvosa será utilizada na 

estação seca;  

• definir, em função da qualidade da água de chuva coletada, quais os tipos de aplicações 

recomendadas. 

 

2 – APLICAÇÕES PARA ÁGUA DE CHUVA 

2.1 Aplicações nas zonas urbanas 

A - Água de piscina  
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Dois aspectos devem ser ressaltados quando se fala em piscina, a sua importância social e sua 

importância sanitária. Vale ressaltar, que vários fatores como, por exemplo, o vento, a chuva, as 

aves e certos animais podem contribuir para a degradação da água. Porém, o maior contribuinte é o 

próprio usuário, em função da eliminação de urina, fezes, das mucosas bucais e outras partes do 

corpo (MACÊDO, 2000). 

Entende-se que a água de alimentação das piscinas deva apresentar as mesmas características 

de uma água potável, ou seja, a água que chega a piscina deve estar de acordo com os parâmetros 

das portarias CONAMA no 357 e Portaria no 518 do Ministério da Saúde. 

Alguns parâmetros devem ser destacados, como o caso do pH. Para um valor de pH menor 

que 7,1 a água se torna irritante aos olhos e mucosa e provoca o aumento da corrosão, em função de 

maior presença de gás carbônico (CO2). Já para o valor de pH acima de 7,8 se inicia o processo de 

transformação de bicarbonato de cálcio em carbonato de cálcio, que confere turbidez a água e 

provoca processos de incrustações. O pH interfere no processo de desinfecção e quanto mais alto, 

menor é a capacidade de desinfecção dos derivados clorados (MACÊDO, 2000). A NBR 10818 

(1989) recomenda o valor de pH entre 7,2 e 7,6. A tabela 1 apresenta algumas especificações físico-

químicas e microbiológicas, citadas por Macêdo (2000), que são propostas pelo American Spa Pool 

Institute (ASPI) e pelo próprio autor. 

 

Tabela 1 – Especificações físico-químicas e microbiológicas, para águas de piscinas do ASPI e as 

especificações propostas pelo Prof. Jorge Macêdo (MACÊDO, 2000). 

Especificações ASPI MACÊDO (2000) 

pH (s/u) 7,4 - 7,6 7,2 - 7,6 
Cor (mg/L Pt) --- 5,0 -15 
Turbidez (UTN) --- 1,0 - 5,0 
Alcalinidade Total (mg/L) 80 - 100 80 - 120 
Dureza (mg/L) 200 - 400 200 - 400 
Cloretos (mg/L) --- 250 
Sulfato (mg/L) --- 400 
Oxigênio Dissolvido (mg/L) --- > 4,0 
Sólidos totais dissolvidos (mg/L) 1000 - 2000 1000 - 1500 
Bactérias heterotróficas Ausência < 500 UFC*/ mL 
Coliformes termotolerantes e 
totais --- Ausência 
Algas Ausência Ausência 

  --- = Não consta    * UFC = Unidade Formadora de Colônias 
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 Estas especificações, apresentadas na tabela 1, não se encontram distantes da qualidade da 

água de chuva apresentada por alguns autores. A correção do pH e desinfecção pode proporcionar a 

qualidade desejada para água da piscina, sem contar que esta água, em caso de emergência, pode ser 

destinada como reserva de incêndio. 

 

B – Água destinada ao amassamento de concretos 

 Uma água imprópria para consumo humano não é necessariamente imprópria para o 

amassamento do concreto. Observando a resistência do concreto, a água ácida, alcalina, salgada, 

salobra, colorida ou com mau cheiro não devem ser descartadas imediatamente. Isto é importante, 

porque as águas recicladas da mineração e várias outras operações industriais podem ser usadas 

seguramente como água de amassamento para o concreto. 

 No caso de utilização de água de qualidade desconhecida, é recomendado que se realize 

ensaios de tempo de pega e a resistência de corpos-de-prova de argamassa feitos com a água 

desconhecida e uma água limpa ou potável que possa ser mantida como referência. Os resultados de 

resistência à compressão aos 7 e 28 dias serão admitidos desde que a queda de resistência seja de, 

no máximo, 10% em relação à água tomada como padrão, além, é claro, de não afetar o tempo de 

pega do cimento a um grau inaceitável (ALVES, 1993). 

 Não há registros, no Brasil, sobre a confecção de concretos utilizando água de chuva. Esta 

alternativa pode ser de grande valia para usinas fornecedoras de concreto, pois reduziriam seus 

gastos com água potável. Para isto, deve-se observar, a qualidade da água de chuva frente aos 

parâmetros exigidos pelas normas como, por exemplo, a presença de matéria orgânica, pH, sólidos 

totais, sulfatos, cloretos etc.  

 A água adicionada para amassamento e cura de argamassas e concretos deve cumprir com os 

requisitos físicos e químicos definidos pela norma NM 137:1997 (1998), e definidos nas tabelas 2 e 

3. Os requisitos definidos nestas tabelas, somente necessitam ser verificados quando a água não 

provém da rede pública de água potável. 

 

Tabela 2 – Requisitos físicos para o concreto executado com água não potável (NM 137:1997). 

Requisito Diferença máxima 
Tempo de pega 

(min) 
Inicial 30 
Final 30 

Resistência à compressão 
(7 e 28 dias) (%) 

10 
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Como citado por Alves (1993) e Mehta; Monteiro (1994) a variação dos parâmetros físicos 

não deve ultrapassar os limites estimados na tabela 2, pois podem ocasionar, nas estruturas 

construídas em concreto com a utilização de água de chuva, falhas como, por exemplo, retardo da 

pega do concreto ou redução da resistência característica do concreto. Estes testes podem ser 

realizados seguindo a NBR 7215 (1982), que determina o modo pelo qual deve ser executado o 

ensaio normal de cimento portland, compreendendo a determinação de início e fim de pega e 

resistência à compressão. 

A tabela 3 apresenta os requisitos químicos para a água não potável destinada ao 

amassamento de argamassa e concreto. 

 

Tabela 3 – Requisitos químicos para utilização de água não potável (NM 137:1997). 

Requisitos 
Limites 

Mínimo Máximo 
Sólidos totais (mg/L) --- 5000 

pH (s/u) 5,5 9,0 
Ferro1 --- 1,0 

1 – Somente se aplica quando houver restrições estéticas relativas ao possível manchamento do concreto. 
 

 Alguns requisitos, também, são estimados em função da aplicação do concreto como, por 

exemplo, a concentração de cloretos pode ser mais elevada para concreto simples do que um 

concreto armado. A tabela 4 apresenta os requisitos químicos para o concreto. 

 

Tabela 4 – Requisitos químicos: concreto confeccionando com água não potável (NM 137:1997). 

Requisito 
Limites (mg/L) 

Mínimo Máximo 
Sulfatos solúveis (SO-2

4)  --- 2000 

Cloretos solúveis 
(expresso em Cl-) 

Concreto simples --- 2000 
Concreto armado --- 700 

Concreto protendido --- 500 
  

 Esses limites são considerados os máximos de sulfatos e cloretos trazidos ao concreto ou à 

argamassa pela água e também por agregados, aditivos químicos, adições e cimento utilizando 

misturas.  A norma EB 2059 (1990) cita, que em regra geral, as águas potáveis são consideradas 

satisfatórias, desde que apresentem valores de pH entre 6,0 e 8,0 e que satisfaçam, também, aos 

limites máximos tolerados apresentados na tabela 5. 

 

 



                    
                  

 

 
  

XVIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS                                                       6 
 

Tabela 5 – Requisitos para água potável: amassamento do concreto (EB 2059, 1990). 

Requisito Valor máximo permitido (VMP) 
Matéria orgânica (mg/L) 5,0 

Sólidos totais (mg/L) 4000 
Sulfatos (SO-2

4 – mg/L) 300 
Cloretos (Cl- - mg/L) 250 

 

As águas consideradas não potáveis, com suspeita de contaminação por efluentes industriais, 

que contenham cor e odor suspeitos, detritos, óleos, argila, silte, visíveis formações de matéria 

orgânica como, por exemplo, algas, agentes agressivos, e águas de minas devem atender 

adicionalmente aos limites máximos apresentados na tabela 6. 

 

Tabela 6 – Requisitos para água não potável: amassamento do concreto (EB 2059, 1990). 

Requisito Valor máximo permitido (VMP) 
Sólidos em suspensão (mg/L) 2000 
Sólidos dissolvidos (mg/L) 2000 

Carbonatos e bicarbonatos alcalinos (ml/L) 1000 
Sulfetos (S- – mg/L) 15 

Magnésio (Mg++ - mg/L) 150 
Dióxido de carbono (CO2 – mg/L)1 20 

1 – Este teste deve ser realizado para águas cujo pH apresente o valor do limite inferior ao admissível. 

 

Cabe ressaltar que, quando a água da fonte de abastecimento não for conhecida, como é o 

caso da água de chuva, a sua utilização só pode se dar depois que novas e freqüentes amostragens 

apresentarem, durante um período mínimo de dois meses, os valores exigidos para seu uso (EB 

2059, 1990). 

 

2.2.  Aplicações nas zonas rurais 

Embora as fontes hídricas sejam abundantes, freqüentemente elas são mal distribuídas na 

superfície do planeta. Em alguns locais, a demanda é tão elevada em relação à oferta, que a 

disponibilidade de água superficial está sendo reduzida e os recursos subterrâneos estão sendo 

rapidamente esgotados (Setti et al., 2002).  

Segundo Rossini (2002), na agricultura, a irrigação é necessária para eliminar o risco de 

deficiência hídrica nos cultivos, aumentar a produtividade, garantir a produção de alimentos e 

intensificar o uso da terra. Entretanto, a elevada demanda de água em projetos de irrigação no Brasil 

exige racionalização no seu uso através de alternativas que proporcionem maior eficiência na sua 
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aplicação. O aproveitamento de água de chuva para irrigação é uma dessas alternativas, 

principalmente para olerícolas. 

Estudos com foco no uso racional e alternativo da água já são realidade, como o da Empresa 

de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (2009), a qual desenvolveu um 

sistema de aproveitamento de água de chuva para irrigar tomate orgânico em cultivo protegido. O 

sistema é facilmente adaptável para qualquer tipo de abrigo e região. As calhas podem ser feitas de 

madeira revestida por plástico ou de cano de PVC cortado ao meio. O armazenamento é feito em 

caixas d’água e a qualidade da água coletada é maior que a dos sistemas abastecidos por rios e 

açudes, o que elimina o risco de levar doenças para a lavoura ou de contaminá-la com produtos 

químicos, segundo o órgão de pesquisa. 

A água é essencial ao metabolismo do vegetal, pois atua na constituição e no processo 

fotossintético da planta. No caso da alface (Lactuca sativa L.) e de outras olerícolas, que são 

consumidas geralmente cruas, é de suma importância verificar a qualidade da água usada para fins 

de irrigação.  

 De acordo com a Resolução CONAMA no 357 (2005), em um corpo d’água de Classe 1, suas 

águas podem ser destinadas à “irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 

desenvolvem rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas, sem remoção de película”. Portanto, essa 

classificação de um corpo d’água também será utilizada para a avaliação da qualidade da água de 

chuva, em relação aos parâmetros físico-químicos levantados através dos ensaios laboratoriais. 

 

3 – METODOLOGIA   

O sistema de aproveitamento de água de chuva foi montado no Laboratório de Sistemas 

Prediais (LSP) da Escola de Engenharia Civil (EEC) da Universidade Federal de Goiás (UFG), bem 

como as etapas de dimensionamento, aspectos construtivos. Os ensaios de qualidade da água 

armazenada foram realizados, em sua maior parte, nos laboratórios de Furnas. A figura 1 ilustra o 

sistema de aproveitamento de água de chuva. 

O sistema possui uma área de captação ou de coleta de, aproximadamente, 100 m2. A água da 

chuva é coletada por meio de calhas de PVC e conduzida por condutores verticais a caixas de 

passagem de águas pluviais, também de PVC. Em seguida, a água de chuva é destinada a um filtro 

de partículas grosseiras, conhecido no mercado como 3P Technik, realizando um gradeamento. 

Depois disso, procede-se a primeira etapa de reservação, em um reservatório de alvenaria de tijolo 
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comum, revestimento de argamassa e sistema de impermeabilização, chamado de “reservatório 

enterrado”. 

Neste reservatório, foi instalado um sistema de recalque que conduz a água armazenada para 

três outros reservatórios. O primeiro trata-se de um reservatório de 500L, onde a água é armazenada 

sem passar por nenhuma etapa intermediária ou tratamento, denominado de “reservatório de PVC 

sem filtro”. Já os outros dois reservatórios constituem uma pequena estação de tratamento, neste 

caso, com a filtração lenta. A água de chuva bombeada é inicialmente armazenada em um 

reservatório de 310L, que serve para manter o nível mínimo de cinco centímetros de água sobre o 

leito filtrante. A água filtrada foi novamente armazenada, desta vez em um reservatório de PVC de 

500L, denominado “reservatório de PVC com filtro”. 

 

 

Figura 1: Estrutura do sistema de aproveitamento de água de chuva. 

 

Assim, tornou-se possível avaliar a qualidade da água em alguns pontos como, por exemplo, 

no reservatório enterrado e no reservatório de PVC com filtro. A análise da qualidade da água foi 

fundamental para definir quais são os usos que se pode destinar a água de chuva e saber, também, se 

um tratamento simples com gradeamento, decantação e filtração lenta de areia seria o suficiente 

para a água de chuva ser considerada de boa qualidade e para quais outros fins pode-se destiná-la. 

A metodologia de estudos foi divida em quatro etapas descritas a seguir na figura 2. 
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PVC sem filtro (500 L)

Filtro lento
de areia Reserv. PVC

(310 L)
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Figura 2 – Fluxograma da metodologia aplicada. 

 

3.1 – Primeira etapa: dimensionamento e montagem do sistema  

 Nesta etapa, com duração de quatro meses, foram realizadas as seguintes ações:  

• levantamento das precipitações pluviométricas entre os anos de 1975 a 2003; 

• dimensionamento do sistema de aproveitamento de água de chuva; 

• definição do local de implantação do sistema de aproveitamento de água de chuva; 

• aquisição dos equipamentos, componentes e materiais de consumo; 
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• construção do sistema de captação e reservação de água de chuva. O sistema de aproveitamento 

de água de chuva, construído no Laboratório de Sistemas Prediais da Escola de Engenharia 

Civil/UFG, conforme a figura 1 e descrito na metodologia. 

 

3.2 – Segunda etapa: coleta e armazenagem da água de chuva 

Foi avaliada a qualidade da água de chuva do sistema a montante e a jusante do filtro 3P 

Technik, que retém partículas grosseiras e, também, do filtro lento de areia, conforme apresentado 

na figura 1. Esta fase se estendeu por cinco meses. A água de chuva foi coletada entre os meses de 

fevereiro a junho de 2004, armazenada e analisada durante 37 semanas entre março e novembro de 

2004, compreendendo todo o período de estiagem e novamente o início do período chuvoso. 

 

3.3 – Terceira etapa: testes de qualidade da água armazenada e análise de dados 

Durante 37 semanas avaliou-se a influência do tempo de armazenagem na qualidade da água 

e, também, definir a necessidade e os tipos de tratamento para os diferentes usos. Foram analisados 

parâmetros físicos, químicos e biológicos da água armazenada. Os ensaios foram desenvolvidos no 

laboratório de química de Furnas S. A. e seguiram os seguintes métodos analíticos: 

• Coliformes: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st. Edition, 2005 

– Presence - Absence (P-A) Coliform Test, 9221D; 

• pH: NBR 14339/ 1999 - Água - Determinação do pH - Método Eletrométrico;  

• Turbidez: NBR 11.265/ 1990 - Águas Minerais de Mesa - Determinação de Turbidez.  

• Alcalinidade: NBR 13736/ 1996 - Água - Determinação de Alcalinidade - Métodos 

Potenciométricos e Titulométrico; 

• DQO e DBO: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st. Edition, 

2005; 

• Oxigênio Dissolvido: Sonda Multipârametro Marca YSI 6600 modelo 650;  

• Condutividade elétrica: Sonda Multipârametro Marca YSI 6600 modelo 650; 

• Fósforo:  -  Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st Edition, 2005.  

              Cabe salientar que todos os parâmetros foram comparados com padrões exigidos pelas 

normas vigentes e aos de uma amostra de água potável, servida pela concessionária, e analisada 

nas mesmas condições da água de chuva.  
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3.4 – Quarta etapa: aplicações para água de chuva nas zonas urbanas e rurais da cidade de 

Goiânia-GO 

 Como visto no item 2, muitos autores sugerem a utilização da água de chuva para diversos 

fins como: descarga de bacia sanitária, volume de incêndio, lavagem de pisos, lavagem de roupas, 

resfriamento de ar condicionado, rega de jardins e hortaliças, e em casos extremos até mesmo o 

consumo humano. A partir dos resultados foi possível propor, em função da qualidade da água de 

chuva, algumas aplicações. 

 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 – Parâmetros físicos 

4.1.1 Turbidez 

A turbidez é caracterizada pela presença de partículas suspensas na água podendo ser de 

tamanhos variados. A presença dessas partículas provoca a dispersão e a absorção da luz, dando à 

água uma aparência nebulosa, esteticamente indesejável e potencialmente perigosa.   

Pode-se perceber, avaliando os resultados semanais, que a turbidez se apresentou dentro dos 

limites estabelecidos pelo CONAMA no 357, de no máximo 40 UNT (unidade de turbidez), para 

97,0% das amostras do reservatório enterrado e reservatório de PVC sem filtro. Já para o 

reservatório de PVC com filtro, todas as amostras se encontraram conforme a resolução. 

Por outro lado, há dois limites diferentes para análise dos resultados estabelecidos pela 

Portaria no 518 do Ministério da Saúde. O primeiro refere-se a fontes de abastecimento sem 

tratamento, com limite de 5,0 UNT. Neste caso, este valor é referente ao reservatório enterrado e 

reservatório de PVC sem filtro. O segundo limite, para águas reservadas que passaram por filtração 

lenta, é considerado de 2,0 UNT, que nesta pesquisa é aplicado somente ao reservatório de PVC 

com filtro. A figura 3 ilustra o monitoramento, ao longo das semanas, apresentando os limites 

estabelecidos pelas normas vigentes. 

 Observando os resultados, frente aos limites estabelecidos pelo Ministério da Saúde, para o 

reservatório enterrado, 17% das amostras se encontraram fora do padrão. Este valor ocorre em 

conseqüência da sedimentação da matéria orgânica no fundo do reservatório. Os picos apresentados, 

para o reservatório enterrado ocorreram, pelo fato da água de chuva reservada estar em um nível 

muito baixo, próximo ao fundo do reservatório. 
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 Ao analisar o reservatório de PVC sem filtro, verificou-se que 89% das amostras estavam na 

faixa permitida pela Portaria no 518. O pico na 25ª semana pode ter sido ocasionado por alguma 

movimentação externa no reservatório, visto que seu nível de água estava pela metade. 

 
Figura 3 – Valores de turbidez encontrados para os pontos de coleta e armazenagem. 

 Considerando o reservatório de PVC com filtro, cerca de 89% das amostras estiveram 

abaixo de 2,0 UNT. Neste caso, percebe-se que não houve picos ou variações bruscas na turbidez. 

Contudo, a partir da 26a semana todos os pontos de coleta, passaram a estar nas faixas estimadas 

para cada ponto pela Portaria no 518 do Ministério da Saúde. Logo, para o reservatório de PVC sem 

filtro e reservatório de PVC com filtro, a variação turbidez por oito meses não se mostrou um 

parâmetro preocupante. 

 

4.1.2 Condutividade elétrica 

 Para o controle de qualidade da água, a medida da condutividade é uma das mais importantes, 

pois essa grandeza fornece a concentração aproximada de eletrólitos dissolvidos na água. A figura 4 

ilustra os resultados encontrados para a condutividade elétrica das amostras ao longo das semanas, 

podendo compará-las com a água potável. 

A condutividade elétrica possui grande proporcionalidade com as concentrações dos 

principais íons determinantes da salinidade como o cálcio, magnésio, sódio, potássio, carbonatos, 

sulfatos e cloretos, principalmente, em águas continentais ricas em carbonatos. 

No reservatório enterrado foi observado, durante o período de estiagem, que o valor da 

condutividade elétrica foi bastante superior ao reservatório de PVC sem filtro e reservatório de PVC 

com filtro. Isto pode ser explicado pela presença de sais como, por exemplo, cálcio e, também, por 
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fontes poluidoras como a matéria orgânica. Neste último, indica um alto grau de decomposição. Por 

outro lado, já no início do período de chuvoso, por volta da 32a semana, percebe-se uma redução no 

valor da condutividade elétrica, em virtude da entrada de uma nova água no reservatório. 

 

 
Figura 4 – Variação da condutividade elétrica ao longo de 37 semanas. 

 

No reservatório de PVC com filtro e reservatório de PVC sem filtro, os valores da 

condutividade elétrica variaram, para maioria das amostras, entre 50 µS/cm2 a 100 µS/cm2, valores 

inferiores ao da água potável. Isto mostra que ao longo das semanas a condutividade não sofreu 

alterações significativas. 

 
 
4.2 – Parâmetros Químicos 

4.2.1 pH 

Dentre os parâmetros analisados, ao longo de um período de 37semanas (nove meses), pode-

se destacar pH, alcalinidade total, oxigênio dissolvido e coliformes fecais e totais. Os resultados dos 

demais parâmetros analisados mantiveram-se dentro das faixas permissíveis pelas resoluções do 

CONAMA no 357 e Portaria no 518 do Ministério da Saúde (2004), tal qual os que são 

apresentados, o que confirma a boa qualidade da água de chuva na região da cidade de Goiânia-GO. 

O pH se manteve dentro das faixas permitidas tanto pela Portaria no 518 do Ministério da 

Saúde quanto para Resolução no 357 do CONAMA, que têm como faixas, respectivamente, 6,0 a 

9,5 e 6,0 a 9,0. A figura 5 representa os valores das 37 amostras realizadas. 

Nota-se que os valores do pH em todos os pontos, em relação aos padrões estabelecidos pelas 

normas e a água potável, podem ser considerados ótimos. Contudo, a variação do pH pode provocar 

alguns problemas na impermeabilização dos reservatórios.  
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Figura 5 – Variação do pH ao longo das semanas. 

 

4.2.2 Alcalinidade 

A alcalinidade está diretamente ligada ao pH da água. A faixa de pH entre 4,4 e 8,3, significa 

que a alcalinidade é ocasionada somente à presença de bicarbonatos. Foi possível prever, que a 

alcalinidade total apresentaria um aumento gradual, principalmente, no reservatório enterrado. Este 

se deve, ao contato da água de chuva com o reservatório por um período 16 semanas, que elevou 

bastante à concentração de bicarbonatos dissolvidos na água, principalmente, pelo contato com o 

sistema de impermeabilização do reservatório. 

Observa-se, na figura 6, que a partir da 23ª semana, início do período chuvoso, houve uma 

sensível redução na concentração da alcalinidade, em virtude da renovação da água no reservatório 

enterrado. Por outro lado, o reservatório de PVC sem filtro e reservatório de PVC com filtro se 

mantiveram com resultado, praticamente, constantes e próximos ao da água potável. Novamente 

reforça que não houve influência do tempo de reservação, para reservatórios de PVC, mantendo 

uma boa qualidade da água.  A figura 6 mostra um gráfico onde se pode comparar os valores da 

alcalinidade total entre os pontos de coleta ao longo das semanas. 

 
Figura 6 – Comparativo da alcalinidade total ao longo de 37 semanas. 
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4.2.3 Oxigênio dissolvido (OD) 

A resolução do CONAMA no 357 estima que o teor de oxigênio dissolvido, para Classe 1, não 

deve ser inferior a 6,0 mg/L. Neste caso, a água de chuva é comparada à água destinada ao consumo 

humano. Pode-se verificar, nos resultados de OD, que a carga bacteriana de decomposição, de um 

modo geral nos pontos de coleta, não foi intensa. Percebe-se que os valores de OD encontram-se 

superiores ao mínimo exigido, oscilando, bem próximo, do resultado obtido para água potável. 

Observando os resultados, chega-se a uma conclusão que houve ação bacteriana de decomposição, 

mas não foram tão intensas como se poderia esperar. O que dá à água de chuva condições de uso.  A 

figura 7 ilustra as variações na concentração de oxigênio dissolvido nos pontos de coleta. 

 

 
Figura 7 – Comportamento da concentração de oxigênio dissolvido no período de 37 semanas. 

 
4.2.4 Demanda química e demanda bioquímica de oxigênio 

 

Os valores da DQO não são especificados pelo CONAMA no 357 e pela Portaria no 518 do 

Ministério da Saúde. Assim, a título de comparação, adotou-se o valor encontrado na água potável. 

A figura 8 mostra que, praticamente todos os resultados, encontraram-se acima da DQO da água 

potável, o que indica a presença de matéria orgânica.  

Os resultados da DQO dos reservatórios de PVC sem filtro e do reservatório de PVC com 

filtro apresentaram-se muito próximos, principalmente após a 16a semana, com valores sempre 

menores que 20 mg/L. Para o reservatório enterrado, dentro do mesmo período, observa-se que os 

valores da DQO entre a 22a e a 29a se mantiveram acima de 20 mg/L, reduzindo gradativamente 

atingindo seus valores menores com o início do período chuvoso.  
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Figura 8 – Resultados obtidos da DQO no período de 37 semanas. 

   

 Os ensaios de DBO, por questões de funcionamento do aparelho, foram realizados por 28 

semanas, ou seja, do mês de fevereiro ao mês de setembro. Os valores oscilaram bastante, porém 

não ultrapassaram a margem de 10 mg/L, estimada pela USEPA e Hespanhol apud May (2004). A 

figura 9 apresenta os resultados encontrados para a DBO dos pontos de coleta.  

Observando o valor máximo permitido pelo CONAMA no 357 da DBO 5 dias a 20 ºC de até 3 

mg/L, nota-se que 57% das amostras ensaiadas apresentaram-se com o valor acima do permitido. 

Os maiores acréscimos em termos de DBO, num corpo d'água, são provocados por despejos de 

origem predominantemente orgânica. 

 

 
Figura 9 – Valores de DBO para os pontos coletados em comparação com a água potável. 
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Um elevado valor da DBO pode indicar um incremento da micro-flora presente e interferir no 

equilíbrio da vida aquática, além de produzir sabores e odores desagradáveis e ainda, pode obstruir 

o filtro de areia utilizado em virtude da concentração de matéria orgânica.  

Pelo fato da DBO somente medir a quantidade de oxigênio consumido em um teste 

padronizado, não indica a presença de matéria não biodegradável, nem leva em consideração o 

efeito tóxico ou inibidor de materiais sobre a atividade microbiana, ou seja, os valores de DBO se 

encontram baixos, podendo concluir que as águas armazenadas encontram-se com boa qualidade 

mesmo com o passar dos meses. 

 

4.3 – Análises dos parâmetros bacteriológicos: coliformes termotolerantes e coliformes totais 

Os resultados de contagem dos coliformes apresentaram uma redução ao longo de quatro 

meses, chegando em algumas amostras apresentar ausência total de coliformes termotolerantes. 

Tecnicamente, esta água poderia ser utilizada para o consumo humano, porém a Portaria no 518 do 

Ministério da Saúde estabelece a ausência de coliformes totais e fecais em 100 mL da amostra de 

água, porém a mesma deve receber pelo menos uma cloração. 

Pelo método de ensaio adotado por Furnas S.A., que caracteriza apenas presença ou ausência 

de coliformes termotolerantes e totais, foram analisadas 20 amostras para o reservatório enterrado e 

26 para o reservatório de PVC com filtro e reservatório de PVC sem filtro. Notou-se a eficácia do 

filtro lento de areia, na redução da carga bacteriana, principalmente dos coliformes termotolerantes. 

A figura 5 ilustra estes resultados. 

 Percebe-se pela figura 10 uma redução da presença de coliformes termotolerantes nas 

amostras do reservatório de PVC associado com o filtro lento de areia, comprovando a eficiência 

deste componente, reduzindo 65,4% o número de amostras com presença de coliformes e 3,8% as 

amostras com presença de coliformes totais. 
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Figura 10 – Número de amostras com presença e ausência de coliformes termotolerantes e totais. 
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4.4 – Aplicações para água de chuva   

 Ao longo do período analisado, correspondente a 37 semanas ou nove meses, pode-se 

observar que não houve variações consideráveis nos valores dos parâmetros, sejam eles físicos, 

químicos ou bacteriológicos.  Esta observação é bastante pertinente, pois para que se possa destinar 

ou recomendar a utilização da água de chuva, é necessário que se leve em consideração o período 

de estiagem.  

 Neste item, foi realizada uma média final para cada ponto de coleta, somando as médias dos 

meses de fevereiro a novembro e dividindo pelo número de meses correspondente, isto só foi 

possível porque os resultados não sofreram grandes variações. Foram tomados, para comparação, os 

valores da resolução CONAMA no 357 e a Portaria no 518 do Ministério da Saúde, bem como os 

padrões de água para piscina estimados por Macêdo (2000) e da água de amassamento para 

concretos das normas EB 2059 (1990) e NM 137:97 (1998) e os padrões Classe 1 para água de 

chuva destinada às hortaliças. Desta forma, torna-se possível afirmar quais usos podem ser dados à 

água de chuva coletada e reservada por um período de 37 semanas. Analisando a tabela 7, pode-se 

afirmar que um sistema simples de tratamento, contendo sedimentação no reservatório enterrado e 

filtração lenta, suficiente para que se possa aplicar a água de chuva para diversos fins.  

 

Tabela 7 – Comparação dos resultados obtidos com normas de qualidade da água para diversos fins. 

Ensaios 

Comparação dos resultados com normas vigentes e parâmetros para fins de utilização da água de chuva 

Reserv. 
enterrado 

Reserv. PVC 
sem filtro 

Reserv. PVC 
com filtro 

Água 
potável 

Valores Máximos Permitidos 

Portaria 
nº 518 

CONAMA 
Classe 1 

Piscina 
Macêdo  
(2000)  

Concreto 
 armado *NM137:97 

**EB 2059 

Alcalinidade 
Total (mg/L) 

57,65 31,24 27,43 23,6 SI(3) SI 80 - 120 SI 

Amônia 
(mg/L) 

0,0458 0,0199 0,0161 0,007 1,5 0,02 SI SI 

Cloretos 
(mg/L) 

0,84 0,32 0,30 3,95 250 250 250 
*700 

**250 

pH (s/u) 7,73 7,21 7,08 6,2 6,0 - 9,5 6,0 - 9,0 7,2 - 7,6 
*5,5 – 9,0 

**6,0 – 9,0 

OD (mg/L) 8,56 8,90 8,80 7,79 SI > 6,0 > 4,0 SI 

Condutividade 
(µS/cm) 

165,03 80,26 79,00 115 SI SI SI SI 

Exame  
Bacter. 

9,1 - > 1.100 
NMP/100mL 

< 2,0(1) 
Coliformes 

totais/100mL

< 2,0 
Coliformes 

totais/100mL 
Aus(2) Aus 

< 200 
UFC/100mL 

Aus SI 

DQO (mg/L) 17,37 13,55 9,10 5,41 SI SI SI SI 
Turbidez 
(NTU) 

3,81 3,95 0,91 0,5 2 40 1,0 - 5,0 SI 

Fósforo Total 
(µg/L) 

192,78 48,41 38,47 242,78 SI SI SI SI 
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Sulfato 
(mg/L) 

8,97 4,59 4,22 16,6 250 250 400 
*2000 
**300 

DBO (mg/L) 3,50 3,15 4,46 1,3 SI 3,0 SI SI 

Ferro (mg/L) 0,08 0,07 0,12 0,18 0,1 0,3 SI *1,0 

Cálcio (mg/L) 18,80 10,51 9,12 7,12 SI SI SI SI 
Magnésio 

(mg/L) 
0,32 0,17 0,42 4,05 SI SI SI 

SI 
**150 

Sódio (mg/L) 3,78 1,60 1,48 3,37 200 SI SI SI 
Potássio 
(mg/L) 

9,52 2,10 1,40 2,69 SI SI SI SI 

Dureza 
(mg/L) 

48,32 27,00 24,55 34,81 500 SI 200 - 400 SI 

(1) < 2,0 Coliformes totais/100mL = AUSÊNCIA; 
(2) SI = Sem Indicação; 
(3) AUS = Ausência; 
* referente à NM 137:97 (1998); 
** referente à EB 2059 (1990). 

  

 A água de chuva analisada neste trabalho pode ser aplicada para descarga de bacia sanitária, 

lavagem de roupas e pisos, rega de hortaliças e frutas, torre de resfriamento de ar condicionado, 

reserva de incêndio etc. Dentre este fins, pode-se destacar o aproveitamento da água de chuva para 

piscinas e na confecção de concretos, mostrado neste trabalho que, para as condições da cidade de 

Goiânia/GO, é viável. 

 

5.  CONCLUSÕES 

Através dos resultados, pode-se verificar a eficiência de um tratamento simples como foi 

aplicado na construção deste sistema de aproveitamento de água de chuva. Analisando os 

parâmetros ao longo de 37 semanas, que foi o tempo de detenção determinado, notou-se que os 

parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos não sofreram alterações que pudessem descartar o 

uso da água de chuva. Por outro lado, comparando a qualidade da água exigida para uso em 

piscinas, confecção de concretos, irrigação etc; conclui-se, que a água de chuva pode ser destinada, 

sem problemas, para estes fins. No caso da aplicação para a zona rural a água de chuva armazenada 

pode ser utilizada principalmente pelo sistema de irrigação por gotejamento, pois é o sistema mais 

econômico, além de fornecer água de acordo com a demanda da planta. Contudo, mesmo para fins 

não potáveis, mas que tenha o contato com o usuário, sugere-se a desinfecção da água de chuva por 

meio de cloração. 
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