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Colher a água 

Reter a água 

Guardar a água quando a chuva cai do céu 

Guardar em casa 

Também no chão 

E ter a água se vier a precisão. 

 

No pé da casa você faz sua cisterna 

E guarda a água que o céu lhe enviou 

É dom de Deus, é água limpa, é coisa linda 

Todo idoso, o menino e a menina 

Podem beber que é água pura e cristalina. 

 

Você ainda vai lembrar dos passarinhos 

E dos bichinhos que precisam de beber 

São dons de Deus, nossos irmãos, nossos 

vizinhos 

Fazendo isso honrará a São Francisco, 

a Ibiapina, Conselheiro e Padre Cícero. 

 

Você ainda vai lembrar que a seca volta 

E vai lembrar do velho dito popular 

É bem melhor se prevenir que remediar 

Zele os barreiros, os açudes e as aguadas 

Não desperdice sequer uma gota d’água. 
 

                                               (Roberto Malvezzi) 

 

A seca fez eu desertar da minha terra 

Mas felizmente Deus agora se alembrou 

De mandar chuva pra esse sertão sofredor 

Sertão das muié séria, dos homens trabaiadô. 

 

Rios correndo, as cachoeiras tão zuando 

Terra molhada, mato verde, que riqueza 

E a Asa Branca a tarde canta, ai que beleza 

 

Ai, ai o povo alegre, mais alegre a natureza. 

Sentindo a chuva me arrecordo da Rosinha 

A linda flor do meu sertão pernambucano 

E se a safra não atrapaiá meus planos 

Vou falar com seu vigário, 

Vou casar no fim do ano. 
 

                                  (Luiz Gonzaga) 
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RESUMO 

Devido às condições geográficas e climáticas, o semiárido brasileiro enfrenta grandes 

problemas de escassez de água. As tecnologias para a captação da água de chuva e o uso 

de cisternas para armazenamento podem minimizar o problema da falta de água, para os 

moradores desta região. Apesar de representar uma solução interessante e eficiente no 

enfrentamento da escassez hídrica, se faz necessário a implantação e avaliação de 

dispositivos que permitam também a garantia do armazenamento de água com 

qualidade compatível com a finalidade de uso humano. Dispositivos de desvio 

constituem parte integrante do sistema teto-ductos-cisterna e baseiam-se em conceitos 

hidráulicos como os princípios dos vasos comunicantes e do fecho hídrico.  Estes 

dispositivos foram utilizados para acumular a água que lava a atmosfera, telhado e 

calhas, evitando, assim, seu encaminhamento à cisterna. Este trabalho está focado no 

desenvolvimento e avaliação de dispositivo automático de desvio das primeiras águas 

de chuva, como barreira sanitária para evitar a contaminação da água armazenada em 

cisternas do semiárido pernambucano. Para isso, nesta pesquisa foi concebido um 

dispositivo de desvio automático, modulado, confeccionado em tubos de PVC de 100 

mm, que foi instalado em uma residência, em Pesqueira, e no Campus da UFPE, em 

Caruaru, ambas as cidades localizadas no Estado de Pernambuco. Além disso, foi 

realizado o monitoramento da qualidade da água armazenada em seis cisternas, 

incluindo a cisterna que recebeu o dispositivo de desvio, bem como dois experimentos, 

em anos consecutivos, para avaliação da qualidade da água ao longo do percurso: 

atmosfera, telhado, calha, desvio e cisterna, durante as primeiras horas de precipitação 

atmosférica.  O monitoramento da qualidade da água foi realizado durante quatro anos 

com análises mensais e no período de dezembro de 2007 a dezembro de 2011 foram 

realizadas 179 coletas. Na instalação experimental da UFPE, para avaliação da 

influência da intensidade da precipitação (23 mm/h e 46 mm/h) e de cada um dos quatro 

primeiros milímetros de chuva conduzidos para o interior da cisterna sobre a qualidade 

da água armazenada, foram realizados cinco experimentos. A primeira intensidade de 

precipitação simulada corresponde à  uma típica da região (23 mm/h) e a outra (46 

mm/h) representa um evento extremo. Dentre quatorze parâmetros avaliados, merecem 

destaque os resultados referentes a alcalinidade, turbidez, coliformes totais e E.coli. Os 

resultados do monitoramento em Pesqueira indicaram que o tempo de construção da 

cisterna, a forma de manejo e a presença de dispositivo de desvio influenciam de forma 

considerável na qualidade da água.  O referido dispositivo de desvio promoveu redução 

de 62,4%, 96,5% e 100% nos valores de turbidez, coliformes totais e E.coli, 

respectivamente, e pode ser considerado como barreira sanitária à contaminação da água 

que segue para as cisternas. Os experimentos realizados na instalação da UFPE 

indicaram que o desvio do primeiro milímetro de chuva é extremamente importante para 

garantir o encaminhamento de água de boa qualidade às cisternas e promoveu a 

remoção de 93,2; 93,7; 98 e 100%, respectivamente de cor, turbidez, coliformes totais e 

E.coli, quando se utilizou precipitação simulada. 

 

 

Palavras-chave: semiárido, cisternas, dispositivo de desvio, barreiras sanitárias, 

qualidade da água para consumo humano. 
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ABSTRACT 

Due to the geographic and climatic conditions, the Brazilian semiarid goes through 

strong problems related to water shortage. Technologies for rain catchment and the use 

of storage cisterns minimize the problem for the citizens of this region. Despite the fact 

of representing an interesting and efficient solution to deal with the water shortage it is 

necessary the implantation and evaluation of devices that also guarantee the storage of 

the water with quality compatible with human use finality. Bypass devices are part of 

the roof-duct-cistern system and are based on hydraulic concepts like communicant 

vases principle and siphon. These devices were used to accumulate water that washes 

the atmosphere, roofs and rain gutter at the same time that avoid this water to flow to 

the cistern. This work is focused on the development and evaluation of an automatic 

device of bypass for the first rain waters as a sanitary barrier to avoid contamination of 

the water stored in the cisterns of semiarid of Pernambuco. To achieve this goal was 

designed a modulated device of automatic bypass made of 100 mm PVC pipes which 

was installed in a residence, located  in Pesqueira, and in the UFPE Campus, located in 

Caruaru, so that both cities (Pesqueira and Caruaru) are located in Pernambuco State. 

Moreover it was made a monitoring of the water quality stored in six cisterns including 

the one that received the bypass device as well as both experiments that were made in 

consecutive years to take aim at water quality evaluation that crossed atmosphere, roof, 

rain gutter, bypass and cistern during the first hours of atmospheric precipitation. 

Monitoring of water quality was carried out during four years when analyses was 

monthly made and during the period of December 2007 until December 2011 was made 

179 water sampling. At the experimental installation of UFPE, for the evaluation of the 

influence of the precipitation intensity (23 mm/h and 46 mm/h) and of the influence of 

each part of the first four milliliters of rain water driven into the cistern over the water 

quality stored, five tests were made. The first precipitation intensity that was simulated 

is associated to a typical value of the region (23 mm/h) and the other value (46 mm/h) 

represents an extreme event. In the midst of fourteen parameters that were evaluated, 

the results of alkalinity, turbidity, total coliforms and E.coli must be commented. The 

results of the monitoring in Pesqueira indicated that the time of construction of the 

cistern, the way of water management and the presence of the bypass device have a 

great influence in the water quality. The bypass device promoted reduction of 62,4%, 

96,5% and 100% in the values of turbidity, total coliforms and  E.coli, respectively, and 

can be considered as a sanitary barrier to the contamination of the water that flows to 

the cisterns. The experiments that were carried out in the UFPE Campus indicated that 

the bypass of the first millimeter of rain is extremely important to guarantee the flow of 

good quality water to the cisterns and promoted the removal of  93,2; 93,7; 98 and 

100%, respectively of color, turbidity, total coliforms and E.coli when the simulated 

precipitation was taken. 

 

 

 

Key-words: Semiarid, cisterns, bypass devices, sanitary barriers, water quality for 

human consumption. 
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Avaliação do desempenho de dispositivo de desvio das 

primeiras águas de chuva utilizado em cisternas no semiárido 

pernambucano 

 

1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento urbano, as atividades humanas e a industrialização têm 

provocado a deterioração da qualidade das águas superficiais e subterrâneas, tornando 

inviável, em alguns casos, o tratamento para consumo humano. Por outro lado, a 

Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO, 2008) afirma 

que em 2025 cerca de 1,8 bilhões de pessoas viverão em países ou regiões com absoluta 

escassez de água e dois terços da população mundial enfrentará dificuldades 

relacionadas à disponibilidade desse recurso.  

No nordeste brasileiro a disponibilidade hídrica é um grave problema devido à 

irregularidade temporal e espacial das precipitações. Para se ter uma ideia, ao longo do 

ano, apenas em um período curto de 3 a 4 meses ocorrem precipitações, sendo que se 

observam períodos longos, da ordem de 8 a 9 meses (período de estiagem), sem 

precipitação. A gravidade deste cenário se acentua ao considerar a alta taxa de 

evapotranspiração que caracteriza o clima semiárido da região. Apesar disso, as médias 

de precipitações que, em geral, variam de 200 a 700 mm por ano, não são tão pequenas 

quando comparadas com outras regiões semiáridas do mundo, como por exemplo, as 

precipitações no semiárido chinês, que estão entre 300 e 450 mm por ano (CABRAL e 

SANTOS, 2007). 

Além do déficit hídrico, quando disponível, no que se refere à qualidade, a água 

é capaz de produzir impactos positivos e negativos na vida das pessoas. A água 

contaminada continua a ser uma das maiores ameaças à saúde humana, pois é veículo 

condutor de diversas doenças. Em 2008, quase 900 milhões de pessoas não tinham 

acesso à água potável e só 57% da população mundial recebia água encanada. Ainda 

existem 2,6 bilhões de pessoas que sofrem com falta de água porque não possuem 

sistema de esgotamento sanitário. Nas áreas rurais, sete em cada dez pessoas não têm 

acesso a água encanada (SUSTAINLABOUR, 2012). É neste âmbito que o 

aproveitamento de água pluvial pode ser encarado como uma solução que contribui para 

a minimização destes problemas. Diante desse cenário faz-se necessário buscar 
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alternativas para que a população das áreas com baixa disponibilidade hídrica possa ter 

água de qualidade e em quantidade suficiente para desempenhar suas funções diárias. 

O sistema de captação e armazenamento da água da chuva refere-se à tecnologia 

utilizada para coletar e armazenar água da chuva que passa por determinada superfície 

de captação (telhados, superfície terrestre, encostas íngremes, pisos ou áreas de rocha), 

usando instrumentos simples de armazenamento (potes, tanques e cisternas), bem como 

técnicas mais complexas (barragens subterrâneas, trincheiras, valas e poços de 

infiltração, entre outros). Os sistemas usados devem ser considerados três componentes 

principais, a saber, a superfície de captação, o dispositivo de coleta, e o sistema de 

armazenamento.  

A captação da água da chuva é uma prática comum em muitas nações em todo o 

mundo, realizada há milhares de anos (PINFOLD et al., 1993; SIMMONS et al,. 2001), 

especialmente em áreas áridas ou remotas, onde o fornecimento de água canalizada 

através de redes não é rentável ou é tecnicamente inviável. Mesmo que essa solução 

pareça ser atraente do ponto de vista ecológico, os riscos potenciais para a saúde quando 

da ingestão da água da chuva, que passa pelo sistema de captação, devem ser 

considerados, ou seja, os contaminantes microbiológicos e químicos devem ser 

avaliados. Neste contexto, patógenos microbianos podem ter origem na contaminação 

fecal de aves, mamíferos e répteis que têm acesso a áreas de captação ou tanques de 

armazenamento de água. A contaminação química da água da chuva, por sua vez, pode 

ocorrer devido às emissões em virtude do tráfego de veículos e da poluição industrial 

em áreas urbanas. 

A captação de água de chuva pode ser bastante vantajosa, pois fornece água no 

ponto de consumo, e os membros da família têm controle total dos seus próprios 

sistemas pois são eles que manuseiam o sistema, o que reduz problemas de operação e 

manutenção dando mais autonomia aos mesmos quando comparamos aos sistemas 

convencionais de abastecimento de água. Por outro lado, esta tecnologia corresponde à 

oferta limitada do recurso que está condicionada à incerteza das chuvas. Para que a água 

da chuva coletada e armazenada seja de boa qualidade para consumo humano, as 

pessoas devem ser incentivadas a usar uma das várias alternativas para a lavagem do 

telhado, como a coleta ou eliminação do primeiro fluxo de água que passa através dos 

telhados. O primeiro fluxo contém a maior parte da sujeira, entulho, excrementos de 
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pássaros e de contaminantes provenientes da superfície de captação e das calhas, 

acumuladas ao longo do tempo, principalmente durante os períodos de seca. 

Estudos mais antigos relatam que a água da chuva armazenada em tanques é de 

qualidade aceitável (DILLALA e ZOLAN, 1985), enquanto em estudos mais recentes, 

contaminantes químicos ou microbiológicos foram encontrados na água da chuva 

armazenada para fins potáveis (SIMMONS et al. 2001; CHANG, McBROOM e 

BEASLEY, 2004; ZHU et al., 2004). A qualidade da água da chuva coletada e 

armazenada depende das características da região onde é coletada, tais como topografia, 

condições climáticas e proximidade de fontes de poluição (VÁSQUEZ, et al. 2003; 

EVANS, COOMBES e DUNSTAN, 2006), tipo de bacia hidrográfica (CHANG, 

McBROOM e BEASLEY, 2004; ZHU et al. 2004), tipo de reservatório de 

armazenamento de água (DILLALA e ZOLAN, 1985; EVISON e SUNNA, 2001) e 

manejo e gestão da água (PINFOLD, et al. 1993; EVISON e SUNNA, 2001). 

Assim, este trabalho justifica-se pela iniciativa de se desenvolver e avaliar a 

eficiência de um dispositivo automático de desvio das primeiras águas de chuva e como 

este interfere na redução dos contaminantes encaminhados às cisternas. Os resultados e 

argumentos produzidos podem auxiliar na implementação de outras atividades com 

objetivos similares. Dada a carência de informações referentes a este tema no que se 

refere ao monitoramento e controle da qualidade da água das cisternas é que surge a 

necessidade da produção do conhecimento desta natureza, onde os resultados e 

argumentos produzidos podem auxiliar na melhoria da qualidade desta água e na 

execução de outras atividades com temas afins. Assim, a qualidade, a captação, o 

transporte, o manuseio, o uso, o armazenamento e o tratamento realizado pelas famílias, 

podem ter um impacto positivo na saúde. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

Avaliar o desempenho do dispositivo de desvio das primeiras águas de chuva 

aplicado a cisternas no semiárido pernambucano 

2.2. Objetivos específicos 

 Monitorar a qualidade da água armazenada em cisternas, com e sem 

dispositivo de desvio automático, durante ciclos consecutivos de chuvas 

e estiagens. 

 Estudar a influência da intensidade pluviométrica na determinação do 

volume de água a ser descartado através do dispositivo automático de 

desvio das primeiras águas de chuva. 

 Verificar a eficiência do dispositivo de desvio automático em reter 

impurezas ao longo do percurso da água em um sistema de captação 

(teto-ductos-desvio-cisterna). 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Disponibilidade hídrica em clima semiárido 

A disponibilidade e usos da água na região Nordeste do Brasil, particularmente 

na região semiárida, continuam a ser uma questão crucial no que concerne ao seu 

desenvolvimento. É fato que grandes esforços vêm sendo empreendidos com o objetivo 

de implantar infraestruturas capazes de disponibilizar água suficiente para garantir o 

abastecimento humano e animal e viabilizar a irrigação. Todavia, esses esforços ainda 

são, de forma global, insuficientes para resolver os problemas decorrentes da escassez 

de água, o que faz com que as populações continuem vulneráveis à ocorrência de secas, 

especialmente quando se trata do uso difuso da água no meio rural (CIRILO, 2008). 

O semiárido brasileiro é o mais chuvoso e populoso do planeta. Em média, caem 

por ano 750 bilhões de m
3
 de água sobre o semiárido, que só possui infraestrutura para 

armazenar 36 bilhões, os quais ficam expostos ao processo de evaporação. Portanto, o 

problema não é a falta de água, mas o seu aproveitamento inteligente. Cerca de 70% da 

superfície do semiárido nordestino têm geologia cristalina. Nesse tipo de estrutura, os 

escoamentos superficiais são muito maiores do que a parte que se infiltra no solo. Essas 

características dos solos nordestinos resultaram em corridas desenfreadas para a 

construção de represas, visando ao armazenamento das águas para posterior 

aproveitamento (MALVEZZI, 2007). 

Para suprir a deficiência de água, utilizada para consumo humano, animal e 

produção agrícola, no meio rural, diferentes alternativas tecnológicas têm sido 

desenvolvidas e/ou adaptadas às condições semiáridas brasileiras visando o 

armazenamento e uso das águas de chuva. Segundo Gnadlinger (2000), em muitas 

partes do mundo é bastante popular a técnica de captação e uso da água de chuva, 

principalmente em áreas que apresentam clima árido e semiárido, cerca de 30% das 

regiões da terra (Figura 1).  
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Fonte: Gnadlinger (2000) 

 

3.2. Histórico da captação da água de chuva 

De forma geral, as técnicas de aproveitamento da água da chuva podem ser 

utilizadas em regiões que apresentam pluviosidade elevada como medida de prevenção 

de cheias e em casos extremos de secas, em regiões com pluviosidade irregular, para 

viabilizar a reserva da água a ser utilizada no período de estiagem, principalmente 

aquela necessária para beber e cozinhar. 

Existem inúmeras cisternas escavadas em rochas, utilizadas para aproveitamento 

de água pluvial, que são anteriores a 3.000 a.C. Em Israel, encontra-se um dos exemplos 

mais conhecidos, a famosa fortaleza de Masada, com dez reservatórios escavados na 

rocha, tendo como capacidade total 40 milhões de litros. No México, existem cisternas 

ainda em uso, que datam de antes da chegada de Cristóvão Colombo à América 

(TOMAZ, 2003). O Império Romano é o mais conhecido em virtude da experiência em 

gerenciamento da água, incluindo cisternas e aquedutos. 

Exemplos de técnicas de coleta e utilização de água de chuva são comuns em 

todo o mundo, sendo que cada localidade adota a técnica mais conveniente. Na região 

semiárida da China, por exemplo, o problema de abastecimento de água foi resolvido 

com a construção de cisternas, trazendo desenvolvimento social e crescimento 

econômico para a região (PALMIER, 2001). 

Há mais de dois mil anos, em Gansu, uma das províncias da China conhecida 

pela falta de água, já existia cacimbas e tanques sendo utilizados para armazenar água 

de chuva (GNADLINGER, 2000). De acordo com o Programa de Meio Ambiente das 

Figura 1 - Regiões áridas e semiáridas do globo terrestre. 

Superárido 
Árido 
Semiárido 
Seco Subúmido 
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Nações Unidas (UNEP, 2002), o volume anual de chuvas na província de Gansu é 

próximo de 300 mm e a evapotranspiração potencial chega a variar entre 1.500 e 2.000 

mm. No início da década de 80 vários projetos foram desenvolvidos na província de 

Gansu e até o ano 2000, 1,97 milhões de famílias foram beneficiadas com a construção 

de 2.183.000 de cisternas, suprindo as necessidades domésticas e ajudando na irrigação 

de 236.400 hectares de terra.  

Na Índia existe uma grande quantidade de experiências para captação e 

utilização de água de chuva. O tradicional sistema comunitário do Irã é conhecido como 

Abanbar e está apresentado na Figura 2. No deserto de Negev, atualmente território de 

Israel e da Jordânia, há 2.000 anos existiu um sistema integrado de manejo de água de 

chuva (GNADLINGER, 2000). 

 

Figura 2 - Sistema de captação de água de chuva do Irã (Abanbar) 

 
Fonte: Gnadlinger (2000). 

 

Em Israel, mais precisamente no deserto da Judéia, existe uma fortaleza natural 

de grande beleza, cujo nome é Fortaleza Massada (símbolo da destruição do antigo 

reino de Israel e da violenta destruição do último reduto de patriotas judeus pelo 

exército romano no ano 73 d.C.). Nesta fortaleza é possível encontrar canais escavados 

em pedra calcária que captavam e conduziam a água pluvial para grandes reservatórios 

subterrâneos (TOMAZ, 2003).  

Na cidade de Tóquio, no Japão, para se conseguir atender a demanda por água 

potável e disponibilizá-la à população por métodos tradicionais, foram construídas 

grandes barragens para captação de água em regiões montanhosas localizadas a190 km 

do centro da cidade. O armazenamento da água de chuva nas cidades do Japão é 

normalmente realizado em tanques denominados Tensuison, que significa respeito à 
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abençoada água da chuva. Estes tanques podem ser individuais ou comunitários, e são 

equipados com torneiras e bombas manuais para que a água seja retirada por qualquer 

pessoa (FENDRICH e OLIYNIK, 2002). 

No que se refere ao Brasil, Rabello (2004) afirma que após a construção de 

sistemas convencionais de abastecimento de água, depois dos anos 30, tornou-se raro e 

obsoleta a existência de casas com sistemas de captação e aproveitamento de água de 

chuva. Porém, ainda é uma técnica muito popular no Brasil em áreas com regime 

pluviométrico baixo, principalmente no semiárido do nordeste, com o objetivo de 

garantir a quantidade de água potável necessária para subsistência. Por outro lado, 

atividades de educação ambiental para coleta de águas de chuva como estratégia de 

convivência na região do semiárido são bastante utilizadas no Nordeste brasileiro. Os 

referidos trabalhos incluem dispositivos e equipamentos baratos, de utilização simples e 

popular, capazes de melhorar a vida das pessoas, trazendo mais saúde e qualidade de 

vida através da maior disponibilidade de água (ALBUQUERQUE, 2004). Seguindo os 

exemplos bem sucedidos apresentados em outros países para erradicação da fome e da 

pobreza, através da educação sanitária e ambiental sobre o melhor uso dos recursos 

hídricos, a Articulação para o Semiárido – ASA fundou em 2002 o “Programa de 

Formação e Mobilização Social para Convivência com o Semiárido: Um Milhão de 

Cisternas Rurais (P1MC)”.  

Para contemplar a solução da falta de água, desde então, vêm sendo construídas 

cisternas com capacidade de 16 mil litros, estimando atender a demanda de famílias 

com até cinco pessoas. O P1MC foi implantado principalmente nos estados da região 

Nordeste onde o clima semiárido possui maior intensidade: Bahia, Sergipe, Alagoas, 

Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Piauí, acrescidos do norte de Minas 

Gerais e nordeste do Espírito Santo. Através de um sistema bastante simples o projeto 

proposto prevê utilizar os telhados das casas como superfície de captação e direcionar a 

água captada para cisternas (Figura 3). 
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Figura 3 - Esquema de cisterna implementada na zona rural 

  
Fonte: Porto et al. (1999). 

 

O processo de construção das cisternas implementadas na zona rural do 

semiárido brasileiro, envolve os moradores beneficiados, uma vez que os mesmos são 

capacitados para construírem suas próprias cisternas e as da comunidade. As referidas 

cisternas são construídas geralmente em placas pré-moldadas de argamassa de cimento 

e areia, armadas com tela de arame galvanizado. Disponibilidade de água para beber, 

cozinhar, diminuição de enfermidades, maior tempo livre para desenvolver outras 

atividades e, consequentemente, melhoria da qualidade de vida, são os principais 

benefícios às pessoas contempladas com a construção de cisternas no semiárido 

nordestino (SONDA et al., 2001). 

Seja para abastecimento humano ou para agricultura, na zona rural ou urbana, as 

técnicas alternativas para utilização da água de chuva podem ser adotadas tanto para 

países pobres ou ricos. Independente da disponibilidade financeira ou da necessidade, as 

opções referentes aos princípios de funcionamento, métodos de construção, manutenção 

e uso dos sistemas de captação e armazenamento estão disponíveis em vários modelos 

diferentes, podendo ser facilmente compatibilizadas às necessidades locais (PALMIER, 

2001). 

3.3. Qualidade da água de chuva 

3.3.1. Características da água de chuva 

As características da qualidade da água da chuva e a composição da atmosfera 

estão diretamente relacionadas às atividades predominantes na região. A chuva ao 

atravessar a atmosfera pode incorporar parcela do material particulado, carreando 

substâncias contaminantes (MAY, 2004). Assim sendo, a qualidade da água da chuva é 

influenciada pela localização geográfica, ocorrência de vegetação e fontes poluidoras, 

além da estação do ano. De forma geral, a incorporação de poluentes atmosféricos na 

água da chuva ocorre por duas vias principais: a deposição seca e a deposição úmida. A 
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deposição úmida é aquela onde a chuva dissolve os gases solúveis e o arrasta junto com 

a água da chuva. Porém, fora dos eventos de chuva a atmosfera também sofre processo 

de limpeza resultante da deposição seca, que tende a predominar em relação à deposição 

úmida nas proximidades das fontes poluidoras, especialmente em regiões secas. A 

deposição seca corresponde à sedimentação gravitacional e à interceptação do material 

particulado ou absorção de gases por superfícies como solo, água e vegetação. Neste 

caso o vento e os processos de difusão gasosa são responsáveis pelo transporte deste 

material para a superfície terrestre, resultando em uma atmosfera mais limpa 

(FORNARO, 1991).  

Figueiredo e Machado (2002) afirmam que a água de chuva é naturalmente ácida 

e, segundo Jaques (2005), o pH da água de chuva é levemente ácido, com valores em 

torno de 5,6, devido à presença do dióxido de carbono na atmosfera durante a 

precipitação. O autor ainda ressalta que em regiões preservadas e sem alterações pela 

ação do homem, o pH apresenta-se em torno de 5,0 tanto devido à presença de dióxido 

de carbono (CO2) como de íons de sulfato (SO4
-
) que reagem com a água da chuva 

formando ácidos que diminuem o pH. De acordo com Baines (1992), os mais 

importantes componentes da chuva ácida são o enxofre e o nitrogênio, sendo 

transformados em ácidos nítricos e sulfúricos quando entram na atmosfera e reagem 

com o vapor d´água, podendo cair como deposições secas ou úmidas. 

Em estudo realizado por Evans, Coombes e Dunstan (2006) o efeito de variáveis 

meteorológicas nas características microbiológicas e químicas da água de chuva 

coletada de um telhado na região urbana na costa leste da Austrália, foi verificada a 

existência de correlações entre a direção e velocidade do vento, e a concentração de 

bactérias encontradas na água. Concluiu-se que alterações no regime de ventos não 

causam variações na concentração de coliformes, diferente do que ocorreu com a 

concentração de organismos do tipo Pseudomonas. Segundo os autores a correlação 

entre intensidade/direção do vento e a concentração dessas bactérias leva a concluir que 

as mesmas sejam oriundas de fontes externas à área de captação. Quanto à composição 

química, os íons presentes em maiores concentrações, no estudo apresentado por Evans, 

Coombes e Dunstan (2006), foram Na
+
 e Cl

–
 sendo que este último apresentou 

concentrações mais elevadas quando constatado vento no período seco e em chuvas 

acompanhadas de ventos originários do mar. 
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A qualidade da água da chuva na atmosfera difere da qualidade da água 

armazenada após sua passagem pela área de captação. As substâncias contaminantes 

presentes na área de captação são carreadas durante a chuva, alterando suas 

características iniciais. Neste contexto, Andrade Neto (2003) alerta que os metais 

pesados, em especial o chumbo, são bastante frequentes em áreas de tráfego intenso ou 

nas proximidades de indústrias. Ainda de acordo com o autor, os organoclorados e 

organofosfatados são substâncias químicas orgânicas usadas como herbicidas e 

praguicidas, podendo também ocasionar contaminação da água da chuva quando 

presente em altas concentrações.  

Em se tratando dos parâmetros cor, turbidez e gosto, que normalmente são 

causadores das possíveis objeções da água por parte dos consumidores, a água coletada 

da chuva costuma ser de qualidade superior às coletadas em outras fontes de 

abastecimento (CARDOSO, SILVA e PÁDUA, 2005; GOULD, 1999), podendo-se 

considerar que esta é uma importante alternativa para fornecer água de boa qualidade à 

população rural e sua prática pode ser estimulada pela simplicidade de construção do 

sistema de captação.   

3.3.2. Contaminação da água de chuva após contato com a superfície de 

captação 

May (2004) investigou a qualidade da água, após passar pelo telhado de um 

edifício e nos reservatórios de acumulação, e o tempo máximo para se efetuar limpeza 

do telhado. O sistema de coleta e aproveitamento da água de chuva, empregado na 

referida pesquisa, foi instalado no Centro de Técnicas de Construção Civil da Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo e possui uma área de telhado de 82 m
2
. A 

localização próxima à marginal do Rio Pinheiros, onde o tráfego automobilístico é 

bastante intenso, e a frequente presença de pequenos animais e pássaros em função da 

área ser bastante arborizada foi um dos pontos determinantes para a escolha do local de 

instalação do sistema. Para evitar contaminação e erros humanos, as amostras da água 

de chuva foram obtidas após terem passado pelo telhado, condutor horizontal (calha) e 

condutor vertical. Em seguida foram coletadas através de um coletor automático de 

amostragem sequencial. Visando possibilitar novas sedimentações no telhado, o 

intervalo entre um evento de amostragem e outro foi de no mínimo dois dias sem 

precipitação. 
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No citado estudo (MAY, 2004), a autora encontrou coliformes totais em mais de 

89% das amostras, com resultado positivo para coliformes fecais em 50% das amostras. 

Na análise dos parâmetros turbidez, odor, pH, dureza, ferro, manganês, cloretos, 

sulfatos, fluoretos e sólidos dissolvidos totais identificou-se que estes atendiam aos 

padrões estabelecidos pelo CONAMA (1986) e pelo Ministério da Saúde (2000). Em 

relação ao volume de descarte necessário para limpeza do telhado a autora aconselhou o 

descarte dos primeiros 15 a 20 minutos de chuva, devido à concentração elevada de 

poluentes, não sendo especificada a intensidade da precipitação ou a quantidade em 

milímetros.  

Tordo (2004) caracterizou qualitativamente a água de chuva coletada nas 

coberturas de edificações da Universidade Regional de Blumenau no município de 

Blumenau-SC, e verificou sua aceitabilidade para fins potáveis. Para a execução do 

referido trabalho foi montado um dispositivo de captação e armazenamento da água de 

chuva, cuja área de captação é de 102 m
2
. A água de chuva passava primeiramente por 

um filtro (tela) para separação dos materiais grosseiros (folhas e gravetos), descendo, 

em seguida, pela tubulação vertical até um redutor de seção, onde era acumulada até 

uma altura de 2 m. Na Figura 4 é apresentado o desenho esquemático do sistema de 

captação. A água escorre do telhado cerâmico para as calhas (a), e destas para o 

condutor (b). Neste condutor, existe uma derivação (c) para o bloco H e um sistema de 

descarte (d) com capacidade de 20 L. O primeiro milímetro ou, aproximadamente, os 

primeiros 15 minutos da água de chuva não foram utilizados por serem os mais 

poluídos, pois lavam o telhado e arrastam muitas impurezas que ali estavam 

depositadas. 

 
Figura 4 - Desenho esquemático do sistema de coleta de água de chuva. 

 

Fonte: Tordo (2004) 
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Segundo Tordo (2004), a água da chuva escoada pelo telhado não deve ser 

utilizada para fins potáveis sem tratamento prévio, pois os parâmetros pH, cor, 

Escherichia coli e Coliformes Totais estavam em desacordo com a Portaria n° 518 

(Ministério da Saúde, 2004). O autor ressalta ainda que a água armazenada no descarte 

apresentou características físicas e químicas com qualidade inferior (alcalinidade, cor 

aparente, turbidez, sílica e ferro total) à armazenada na caixa de detenção, confirmando 

a importância da eliminação do primeiro fluxo de chuva. 

Jaques (2005) analisou as características físico-químicas e bacteriológicas da 

água de chuva coletada, no município de Florianópolis, após passar por telhados de 

cimento amianto e telhas cerâmicas. Para a avaliação da qualidade foram realizadas 

coletas de amostras da água diretamente da chuva, sem interferências de telhados (P1), 

após passar por telhados de cimento amianto (P2), após passar por telhado cerâmico 

(P3) e no reservatório inferior após passar por telhas de metal (P4). A coleta das 

amostras foi realizada a 0, 10, 30 e 60 minutos após o início da chuva. Neste caso a 

separação da chuva foi contabilizada em minutos, não sendo esta forma a mais indicada 

uma vez que a velocidade com que a água lava a atmosfera e a superfície de captação 

não é a mesma para chuvas diferentes, sendo assim essa separação deveria ser em 

milímetros. A maioria dos parâmetros apresentou decréscimo de concentração ao longo 

do tempo, confirmando a importância do descarte das primeiras águas de chuva, 

objetivando diminuir a concentração de partículas e elementos poluidores localizados 

nos telhados e na atmosfera. Os valores dos parâmetros cor, turbidez e coliformes 

termotolerantes encontram-se acima do estabelecido pela legislação brasileira 

(Ministério da Saúde, 2004) e, por este motivo, o autor não aconselha o uso de água de 

chuva para fins potáveis sem tratamento prévio. 

Annecchini (2005) estudou o aproveitamento da água de chuva para fins não 

potáveis, em que caracterizou a água coletada diretamente da atmosfera e avaliou as 

modificações físico-químicas e microbiológicas ao longo do sistema de 

reaproveitamento. Para a captação da água de chuva utilizou-se um telhado com uma 

área de projeção de 80 m², construído com telhas metálicas, em que a chuva captada ao 

chegar às calhas era direcionada, por meio de condutores verticais e horizontais, a um 

filtro de tela auto-limpante, responsável pela remoção dos materiais grosseiros, como 

folhas e pequenos galhos. Em seguida, a água chegava ao Reservatório de Eliminação 

de Primeira Chuva (REPC), no qual os primeiros milímetros de chuva, ou seja, a água 

mais poluída era armazenada.  



14 

Completado o volume do REPC, a água seguia para o Reservatório de 

Armazenamento Final (RAF) com capacidade para 1000 L. Antes de chegar ao RAF, a 

água da chuva passava ainda por um medidor de vazão eletromagnético, e em seguida 

por uma tela em Nylon, malha 40/100 e fio 0,10, localizada na entrada do RAF, para 

remoção de partículas menores. A Figura 5 ilustra uma visão geral do sistema de coleta, 

tratamento simplificado e armazenamento da água da chuva. 

 

Figura 5 - Visão geral do sistema do Reservatório de Eliminação de Primeira Chuva 

(REPC) e Reservatório de Armazenamento Final (RAF). 

 
                         Fonte: Adaptado de Annecchini (2005).  

 

No estudo conduzido por Annecchini (2005), para análise do volume ideal de 

água a ser destinado ao reservatório de desvio, foram descartados 0,5, 1,0 e 1,5 mm da 

primeira chuva. O experimento para caracterização da água da chuva ao longo do 

sistema de reaproveitamento foi realizado em várias etapas, além da caracterização da 

chuva diretamente da atmosfera. A primeira etapa refere-se à análise sem tratamento 

simplificado, a segunda com eliminação de 0,5 mm da primeira chuva, a terceira com 

eliminação de 1,0 mm, a quarta com eliminação de 1,5 mm e a última etapa após 7 dias 

de armazenamento. As análises foram realizadas entre abril de 2004 e outubro de 2005, 

porém as etapas não foram realizadas ao mesmo tempo. Enquanto a análise da chuva 

diretamente da atmosfera foi realizada no período de abril de 2004 a julho de 2005, a 

análise do descarte do primeiro milímetro só foi realizada no período de agosto a 

outubro de 2005, podendo prejudicar a análise dos resultados. O volume diário de chuva 

do ano de 2005 foi registrado através de pluviógrafo, sendo os dados registrados a cada 

5 minutos. A autora concluiu que promovendo um tratamento simplificado da água da 

chuva, composto pela retenção de folhas e eliminação de pelo menos 1 mm de chuva, a 

REPC 

RAF 

Medidor de Vazão 

Tela em Nylon 
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água que é direcionada ao reservatório, ou seja, a que será efetivamente utilizada como 

fonte alternativa, apresenta qualidade compatível para fins não potáveis, tornando-se 

apropriada para usos importantes como a lavagem de carros, pisos, calçadas, irrigação 

dos jardins e descargas dos vasos sanitários. A autora destaca ainda que o 

armazenamento proporciona a sedimentação dos sólidos presentes na água da chuva, 

melhorando a qualidade da mesma em termos físicos, ou seja, o armazenamento da água 

da chuva por alguns dias proporciona uma separação de fases sólido-líquido, fazendo 

com que o reservatório funcione como um decantador. Entretanto, em termos químicos 

e microbiológicos, a autora não observou consideráveis alterações na qualidade da água 

da chuva com o armazenamento. 

Objetivando avaliar a qualidade da água da chuva em intervalos de precipitação, 

durante vários eventos e a viabilidade de sua captação e uso, Hagemann (2009), instalou 

em um dos prédios do Campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), um 

amostrador para coleta da água da chuva oriunda de um telhado em telhas em cimento-

amianto com aproximadamente 3 anos de uso. O sistema foi construído com 5 caixas, 

de fibra de vidro, dispostas em série, para coleta da água de uma área de captação de 88 

m², tendo cada caixa a capacidade de armazenar 88 L, conforme apresentado na Figura 

6. 

 

Figura 6 - Amostradores para coleta de água de chuva 

 
                   Fonte: Hagemann (2009).  
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No estudo conduzido por Hagemann (2009), para os amostradores que coletam a 

água da chuva dos telhados não foi previsto nenhum tipo de pré-tratamento, como 

filtros ou grades para retenção de materiais grosseiros, visto que o objetivo da pesquisa 

foi avaliar as características da água bruta. Antes de cada coleta todos os amostradores 

foram devidamente limpos para evitar possíveis alterações nas características da água 

coletada. Foram analisados 16 eventos de precipitação no período de 26 de abril a 29 de 

novembro de 2008. Em alguns eventos o volume de chuva registrado no pluviógrafo foi 

pequeno, insuficiente para encher as 5 unidades dos amostradores. A autora concluiu 

que na maioria dos eventos a primeira amostra coletada dos telhados apresentou mais 

impurezas em relação às demais. Porém, em várias coletas verificaram-se concentrações 

elevadas e até maiores dos parâmetros na segunda amostra coletada, que corresponde ao 

segundo milímetro de chuva escoado. A autora atribui este fato à intensidade da chuva, 

que apresentou influência direta na concentração de alguns parâmetros, principalmente 

turbidez, sólidos suspensos e DBO. Essa influência decorre do fato que o poder de 

carreamento da chuva varia com a intensidade da mesma, portanto somente chuvas mais 

intensas conseguem remover a maior parte das impurezas presentes sobre as áreas de 

captação no primeiro milímetro. 

De acordo com Hagemman (2009), em eventos de fraca intensidade do início ao 

fim, a água da chuva coletada dos telhados apresentou melhor qualidade em relação a 

eventos mais intensos, mesmo com maiores períodos secos antecedentes, comprovando 

que o poder de carreamento da chuva influencia diretamente a qualidade da água 

coletada. Dependendo das características do local e da precipitação não será suficiente 

utilizar apenas o primeiro milímetro de chuva como volume de descarte, como é usual. 

Na pesquisa verificou-se ainda que geralmente as melhorias significativas na qualidade 

da água da chuva ocorreram a partir do terceiro milímetro coletado, atendendo aos 

padrões de potabilidade da Portaria MS Nº 518/04, com exceção da Escherichia coli 

que apresentou em média 1 a 2 NMP/100 mL e da turbidez que apresentou 1 UNT 

acima do limite estabelecido na Portaria MS Nº 518/04. 

3.4. Sistema de captação e armazenamento de água de chuva 

O aproveitamento de água de chuva, de forma simplificada, pode ser dividido 

em quatro processos primários e três etapas de tratamento, além da desinfecção 

conforme apresentado na Figura 7. 
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Figura 7 - Diagrama do processo de sistemas domésticos de aproveitamento de água de chuva 

 

 

 

Fonte: Adaptado de DTU (2009) 

 

Basicamente, telhado, laje ou piso (área de captação), calhas, condutores 

verticais e horizontais (sistemas de condução de água), reservatório de limpeza, filtros e 

desinfecção (unidade de tratamento) e reservatório de acumulação são os componentes 

básicos de um sistema de captação e aproveitamento de água de chuva (SANTOS, 

2002). A depender da configuração do sistema, ainda pode ser necessário acrescentar 

rede distribuidora, reservatório superior ou sistema de bombeamento. Leal (2000) 

descreve que em um sistema de coleta e utilização de águas pluviais os telhados são os 

mais utilizados como áreas impermeáveis para a coleta da água de chuva. Após a 

captação essa água é filtrada e direcionada para os reservatórios de acumulação. Estes 

reservatórios podem ser elevados, enterrados ou apoiados, ou ainda construídos em 

diferentes materiais (plástico, poliéster, concreto armado, alvenaria de tijolos, aço, 

blocos de concreto e outros). 

Elaborado em conjunto pela ANA - Agência Nacional das Águas, FIESP - 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e SindusCon – Sindicato da Indústria 

da Construção Civil do Estado de São Paulo, o Manual de Conservação e Reuso da 

Água em Edificações descreve de forma detalhada uma metodologia para elaboração de 

projeto de sistemas de captação, tratamento e utilização de água de chuva, cujas etapas 

estão apresentadas a seguir (ANA, FIESP e SINDUSCON, 2005): 

 Quantificação da precipitação média local (mm/mês); 

 Levantamento da área de coleta; 

 Verificação do coeficiente de escoamento;  

 Elaboração dos projetos dos sistemas complementares (grades, filtros, 

tubulações, etc.); 

 Elaboração de projeto do reservatório de descarte;  

 Escolha do sistema de tratamento necessário;  

 Elaboração do projeto da cisterna;  

 Caracterização da qualidade da água pluvial; 

 Identificação dos usos da água (demanda e qualidade) 

ARMAZENAMENTO 

(Tratamento) 

UTILIZAÇÃO 

(Filtração) 
SUPERFÍCIE 

DE CAPTAÇÃO 

SISTEMAS 

COLETORES 

(Filtração) 
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Dentre os fatores mais importantes que atuam intrinsecamente em um bom 

sistema de utilização de águas pluviais, a precipitação pluviométrica é a de maior 

relevância. Quanto mais regulares e bem distribuídas forem as precipitações ao longo do 

ano, em determinada região, melhor e mais otimizado será o dimensionamento das 

unidades constituintes. Além disso, objetivando tornar a qualidade da água aceitável 

para o consumo humano, são aplicadas várias técnicas de captação e tratamento da água 

de chuva, algumas, inclusive, bastante sofisticadas, propondo até utilização de radiação 

ultravioleta para desinfecção, remoção de contaminantes por membrana associada à 

ozonização e filtros autolimpantes (ANDRADE NETO, 2004; KIM et al., 2003).  

Dentre as formas mais utilizadas para captação de água da chuva, as mais 

comuns são as superfícies dos telhados ou dos solos, sendo as primeiras as mais simples 

e, na grande maioria das vezes, resultam em água de melhor qualidade.  

De um modo geral, conforme Figura 8, os sistemas de aproveitamento de águas 

de chuva são constituídos por componentes básicos conforme suas funções (TWDB, 

2005): 

 Captação: inclui a superfície sobre a qual a chuva cai, isto é, a superfície de 

coleta; 

 Transporte: constituído pelos componentes que encaminham a água do telhado 

para o local de armazenamento; 

 Filtração: abrange os dispositivos que removem detritos e poeiras da água de 

chuva captada antes desta ir para o local de armazenamento, como por exemplo, 

os removedores de folhas, os desvios do primeiro fluxo e os dispositivos de 

filtração; 

 Local de armazenamento: engloba um ou mais tanques de armazenamento que 

também podem ser denominados de cisternas; 

 Tratamento: apesar de particularmente relevante no caso dos sistemas potáveis, 

para os usos não potáveis esta etapa inclui normalmente apenas a remoção de 

sólidos; 

 Distribuição: é o sistema de transporte da água de chuva para o seu uso final 

através de bombeamento ou gravidade. 
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Figura 8 - Sistema de aproveitamento de água de chuva 

 
Fonte: O Autor  

 

3.4.1. Superfície de captação 

É mais comum a captação da água que escoa dos telhados, por promover menor 

contaminação da água quando comparado com a superfície do solo, que geralmente 

sofre influência direta do tráfego de pessoas e veículos. Além disso, a captação a partir 

do telhado reduz os custos, pois, normalmente, telhados e reservatórios estão em cotas 

diferentes, permitindo que a água captada nos telhados atinja os reservatórios por 

gravidade (HAGEMANN, 2009). O telhado pode ser constituído de materiais como: 

metal, cerâmica, concreto, mosaico, madeira, ardósia, entre outros (TWDB, 2005). No 

entanto, podem ser usadas outras superfícies como os pavimentos, especialmente se 

estes não forem susceptíveis a acumular substâncias poluentes em quantidades 

significativas. 

Hagemann (2009) alerta que o material do qual é constituído o telhado é 

importante para a definição do coeficiente de escoamento superficial, que influencia no 

percentual da água precipitada transformado em escoamento (Figura 9). Além disso, 

conhecer a composição do material do telhado é importante para evitar a contaminação 

da água da chuva devido a componentes tóxicos, que possam ser solubilizados e/ou 

lixiviados no decorrer da precipitação.  

 

 

Armazenamento 

Coleta 

Superfície de Captação 

Coleta 
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Largura Comprimento 

Área de coleta: laje 

Figura 9 - Áreas de captação de água de chuva  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Waterfall (2012) 

 

3.4.2. Transporte 

As calhas permitem coletar a água de chuva proveniente da superfície de 

captação e direcionar para o tanque de armazenamento. Neste contexto, os materiais 

mais utilizados para calhas e tubos de queda são o PVC, o alumínio e o aço 

galvanizado. Sendo as calhas de alumínio e de aço galvanizado mais apropriadas devido 

à sua resistência à corrosão. De forma geral, estes materiais devem apresentar 

adicionalmente as seguintes características: longa durabilidade, pouca sensibilidade às 

mudanças de temperatura,  baixa rugosidade, leveza e rigidez. 

A limpeza regular das calhas é necessária para evitar a contaminação da água a 

ser coletada. A NBR 15527/07 (Água de chuva – Aproveitamento de coberturas em 

áreas urbanas para fins não potáveis - Requisitos) recomenda que a limpeza desses 

dispositivos seja realizada semestralmente. As calhas e condutos verticais devem ser 

periodicamente inspecionados e cuidadosamente limpos. O período chuvoso é o mais 

recomendado para verificar o funcionamento dos dispositivos, ficando mais fácil a 

identificação de problemas (UNEP, 2002). 

3.4.3. Armazenamento 

Para não inviabilizar a implantação do sistema de aproveitamento de água de chuva, 

agregando altos custos com a implantação do reservatório de acumulação, estes devem 

ser cuidadosamente dimensionados (MAY, 2004). Soares, Roesner e Gonçalves (2000) 

afirmam que a grande dificuldade no dimensionamento de reservatórios é determinar 

seu volume, haja vista que para isso se faz necessário precisão na determinação da 

demanda necessária. Para facilitar o transporte da água com a diminuição das distâncias, 

os reservatórios devem ser construídos o mais próximo possível do ponto de utilização. 

Estes podem estar localizados apoiados ou enterrados sobre o solo. Na Tabela 1 se 

encontram reproduzidas as vantagens e desvantagens da utilização dos tanques 

a) Telhado e Pátio b) Telhado c) Área impermeabilizada 

Área de coleta: telhado e pátio 

Reservatório de 

Água de Chuva 

Telhado 

Dreno Pátio 

Comprimento 

Largura 

Área de coleta: telhado 
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enterrados ou semienterrados e superficiais no aproveitamento de água pluvial (DTU, 

2009).  

 

Tabela 1 - Vantagens e desvantagens dos diferentes tipos de tanque. 

Tipos Vantagens Desvantagens 

Tanques 

superficiais 

Permite a detecção de fugas; Necessita de mais espaço; 

A água pode ser retirada por ação da 

gravidade ou através de uma torneira; 
Está mais sujeita ao ataque de 

intempéries; 

Pode ser elevada para aumentar a 

pressão da água; 
A radiação direta do sol e o ar podem 

levar ao aparecimento de bactérias, 

algas e mosquitos; 

Tanques 

enterrados / 

semienterrados 

A terra localizada à volta do tanque 

possibilita melhor sustentação deste, 

permitindo que a espessura das 

paredes seja mais fina e, deste modo, 

que os custos sejam inferiores; 

A extração de água é mais complicada, 

requerendo, muitas vezes, os recursos 

de bombas; 

É mais difícil o esvaziamento por 

descuido, caso a torneira fique 

aberta; 
As fugas são difíceis de detectar; 

Requer pouca área; 

Maior probabilidade de contaminação 

da água devido a infiltrações 

proveniente do solo ou de inundações; 

A água é fresca mantendo-se a uma 

temperatura mais baixa; 

A estrutura pode ser danificada por 

raízes de árvores ou pela subida das 

águas subterrâneas; 

Alguns usuários preferem porque se 

assemelha a um poço; 

Se o tanque não for devidamente 

coberto pode apresentar riscos de 

acidentes com crianças ou a água ser 

contaminada com pequenos animais; 

Sem luz e sem calor, a atividade 

biológica é reduzida. 
 

O tráfego de veículos podem danificar 

o tanque; 

É mais difícil esvaziar para limpeza. 

Fonte: DTU (2009) 

 

Annecchini (2005) alerta sobre os cuidados em relação ao armazenamento de 

água em cisternas. Visando garantir a qualidade da água e a manutenção dos 

reservatórios, a autora recomenda que a entrada de luz deve ser impedida para evitar a 

proliferação de algas, a cobertura das cisternas deve ser impermeável e a entrada de 

animais e insetos deve ser evitada instalando-se telas nas tubulações de entrada e saída e 

também se deve disponibilizar acesso de visita para manutenção ao sistema (inspeção e 

limpeza). Além disso, é importante que os tanques de reservação sejam protegidos da 

radiação solar (TWDB, 2005). A Figura 10 ilustra os materiais mais comumente 

utilizados nos reservatórios: ferro-cimento, alvenaria, aço, fibra de vidro, PVC e 

polipropileno.  
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Figura 10 - Reservatórios para armazenamento de água  

de chuva em diferentes materiais. 

 
a. Reservatório em ferro cimento 

 
b. Reservatório em alvenaria. 

 
c. Reservatório em fibra de vido. 

 
d. Reservatório em aço. 

 
e. Reservatório em PVC. 

 
f. Reservatório em polipropileno. 

Fonte: Annecchini (2005)  

 

3.5. Dispositivos de descarte como instrumento de proteção sanitária 

Waller (1989) afirma que o nível de contaminação atmosférica da água de chuva 

é baixo em áreas rurais, mas a contaminação pode ocorrer devido ao contato da água 

com a superfície de captação (telhado ou solo) e durante o armazenamento e a 

distribuição. Neste contexto, são comumente identificados como contaminantes das 

superfícies de captação: fezes de aves, roedores ou outros pequenos animais, poeira, 

folhas de árvores, partes do revestimento do telhado, tintas, etc. A contaminação dos 

telhados oriunda das fezes dos animais carreada pelas chuvas para a cisterna pode trazer 

problemas de contaminação por bactérias e parasitas gastrointestinais. Portanto, Tomaz 
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(2003) defende que a qualidade da água da chuva armazenada nas cisternas deve ser 

analisada considerando quatro etapas: a) antes de a água atingir o telhado; b) após 

escorrer pelo telhado; c) no interior do reservatório; e, d) no ponto de uso. 

Visando evitar a contaminação que ocorre pela lavagem do telhado (com 

impurezas acumuladas após o período, longo ou curto, de estiagem) é necessário desviar 

as primeiras águas de chuva. Este descarte pode ser feito de forma manual ou com uso 

de aparelhos automáticos. Segundo o Manual de Saneamento divulgado pela Fundação 

Nacional de Saúde (FUNASA, 2006), este descarte deve ser feito para evitar que a água 

seja direcionada à cisterna com as impurezas já citadas. Tradicionalmente o descarte das 

primeiras águas é realizado de forma manual e é feito desconectando-se os tubos 

condutores das calhas e reconectando-os manualmente, pouco depois de iniciada a 

chuva. Por outro lado, de acordo com Andrade Neto (2003), o procedimento mais 

seguro e eficiente de proteção sanitária antes do armazenamento é feito utilizando-se 

dispositivos automáticos de desvio e descarte das primeiras águas de cada chuva. 

Ntale e Moses (2003) compararam a qualidade da água, em cisternas localizadas 

na Uganda, considerando três pontos: a água das primeiras chuvas, a água retida no 

sistema de desvio e a água contida nas cisternas. Durante o experimento utilizou-se um 

telhado com 150 m
2
 de área superficial e foram descartados os primeiros 10 minutos de 

chuva da precipitação média da região, deixando de ser armazenado o equivalente a 

aproximadamente 125 L de água “suja”. Os resultados encontrados demonstraram que 

houve uma melhoria da qualidade ao desviar a primeira água, principalmente no que diz 

respeito aos parâmetros microbiológicos, não sendo detectados coliformes 

termotolerantes e estreptococos fecais na água armazenada nas cisternas.  

O monitoramento da população bacteriana é de grande relevância no estudo do 

desempenho dos dispositivos de desvio das primeiras águas de chuva, pois pode ajudar 

a explicar a produção de biofilmes e o aparecimento de odores desagradáveis 

(PELCZAR, REID e CHA, 1980). Os autores afirmaram também que principalmente 

em indivíduos debilitados imunologicamente, águas com concentrações de 

determinadas bactérias apresentam riscos à saúde dos consumidores, pois podem conter 

patógenos oportunistas (Pseudomonas, Flavobacterium, Aeromonas, entre outros). 

Segundo Xavier (2006) a retirada da água das cisternas e o transporte até o ponto 

de consumo normalmente é feito com utilização de baldes ou latas, sendo estes muitas 

vezes inadequados ou guardados próximos a pontos de contaminação. Sendo assim, o 
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autor alerta que a forma de retirada da água da cisterna é um ponto importante em 

relação à preservação da qualidade da água. Nestes casos, tecnologias de baixo custo 

como as bombas manuais podem caracterizar um avanço na redução de casos de doença 

de veiculação hídrica para muitas famílias usuárias da água de cisternas, bem como 

algumas ações e/ou recomendações: a) presença de um dispositivo para desviar a água 

da chuva; b) utilização de filtros de areia externos ou internos que possibilitem reter as 

impurezas e microrganismos de maior tamanho, melhorando a qualidade da água 

coletada; c) não ter contato direto com a água da cisterna; d) deve haver uma tela de 

náilon ou arame em todas as saídas, a fim de evitar o acesso de insetos e pequenos 

animais (KATO, 2006). Spinks et al. (2003) elaboraram um esquema de possíveis 

sequências de contaminação e de tratamento para água de beber armazenada em 

cisternas (Figura 11). Portanto, a qualidade da água da chuva armazenada em cisternas 

está intrinsecamente ligada à existência de poluentes atmosféricos que, na zona rural, 

apresentam-se em condições aceitáveis, dos materiais constituintes utilizados na 

construção do sistema de captação, das impurezas existentes na superfície do telhado, 

onde a exposição a raios ultravioletas, calor e dessecação no telhado já elimina grande 

parte de bactérias contaminadoras, das calhas que conduzem a água para a cisterna, da 

maneira como se tira a água da mesma (com ou sem contato humano) e do tipo de 

tratamento antes do consumo. 

 

Figura 11 - Sequência de possível contaminação e tratamento de um sistema familiar de 

captação de água de chuva compreendendo telhado, desvio da primeira água de chuva, cisterna, 

bomba e filtro.  

 
Fonte: Adaptado de Spinks et al. (2003) 
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Pesquisas desenvolvidas em Florianópolis e Vitória (áreas urbanas) mostraram 

que a água captada diretamente da chuva, antes de passar pela superfície de captação, e 

sem exclusão do primeiro milímetro, apresentou respectivamente: turbidez média de 1,6 

e 0,9 UNT; DQO média de 7,9 e 8,9 mg/L; nitrato de 0,1 e 0,2 mg/L; e cloretos de 0,6 e 

4,1 mg/L, em média (JAQUES, 2005). Contudo, as pesquisas da UFES – Universidade 

Federal do Espírito Santo, na zona urbana de Vitória, analisando o primeiro milímetro 

da água de chuva, após contato com a superfície de captação (telhado), a turbidez 

passou de 0,9 para 10,4 UNT, a DQO mudou de 8,9 para 32,2 mg/L, e a concentração 

de cloretos cresceu de 4,1 para 14,5 mg/L (ANNECCHINI, 2005). Estes dados 

demonstram que o primeiro milímetro de cada chuva, que lava a atmosfera e a 

superfície de captação, não deve ser armazenado nas cisternas, mas sim desviado para 

outros usos ou descartado. 

No que se refere ao volume de arnazenamento, segundo Dacach (1981), o 

reservatório para descarte da primeira chuva deve ser suficiente para armazenar de 0,8 a 

1,5 L/m² de superfície de captação, o que também pode ser representado como 0,8 a 1,5 

mm de chuva por m² de superfície de captação. O autor afirma que na Flórida existem 

dispositivos dimensionados para descartar 40 litros de chuva para uma área de captação 

com 100 m², ou seja, descarta-se 0,4 mm de chuva por m² de área de captação.  

Com relação ao princípio de funcionamento, Dacach (1981) destacou os 

seguintes modelos: com bóia de nível e fecho hídrico utilizando tonel. 

No caso com desvio utilizando bóia de nível, o sistema de descarte funciona da 

seguinte maneira: a água de chuva é captada e conduzida para as calhas, posteriormente 

é direcionada para o condutor vertical e em seguida chega ao desvio ou reservatório de 

autolimpeza situado antes do reservatório de água de chuva. Na entrada de água no 

reservatório de autolimpeza existe um dispositivo de controle de nível. No começo da 

chuva, o reservatório de autolimpeza deve estar vazio para receber a água e o nível 

d’água irá subir até alcançar o nível máximo, ocasionando o fechamento imediato da 

torneira-bóia. Neste momento a água da chuva começa a escoar para o reservatório de 

acumulação. Encerrada a chuva, o registro do reservatório de descarte de água deve ser 

aberto, e consequentemente esvaziado e limpado, retornando, assim, às condições 

iniciais de funcionamento, conforme esquema apresentado na Figura 12. 
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Figura 12 - Esquema de reservatório de autolimpeza com bóia de nível.  

 
            Fonte: Dacach (1981). 

 

Sobre o dispositivo com fecho hídrico utilizando tonel, segundo Dacach (1981), 

o reservatório de descarte que funcionava da seguinte forma: a água de chuva era 

captada pela superfície de captação, conduzida pelas calhas até o condutor vertical, 

chegando ao tonel que em sua parte inferior localizava-se um pequeno orifício (0,5 cm) 

com a função de regular a vazão. No momento que a água de chuva chega ao tonel 

(Figura 13) é descartado um volume menor que o volume de entrada, dessa forma o 

nível de água no tonel aumenta gradativamente chegando até a tubulação do 

reservatório de água de chuva. 

 

Figura 13 – Esquema de reservatório de autolimpeza utilizando tonel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dacach (1981). 

 

Outros sistemas de descarte da primeira água de chuva foram apresentados por 

Annecchini (2005),  sendo os princípios de funcionamento bastante parecidos entre si. 

No dispositivo com bola flutuante, Figura 14, completado o volume do reservatório de 
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eliminação de primeira chuva, a entrada de água é vedada. No segundo modelo 

apresentado por Annecchini (2005) (Figura 15), ao se completar o volume do 

reservatório de primeira chuva, o mesmo extravasa, fazendo com que a água passe para 

o reservatório de armazenamento. 

 

Figura 14 - Esquema de desvio com bola flutuante. 

 
                               Fonte Dacach (1981) 

 

Figura 15 – Esquema de desvio com reservatório. 

 
                     Fonte Dacach (1981) 

 

O TWDB - Texas Water Development Board (2005) apresenta dois modelos 

para dispositivo de descarte da primeira chuva (Figura 16). O primeiro deles, Figura 

16a, consiste de um tubo de PVC, que coleta a primeira parte do volume precipitado, 

em seguida, quando a água chega ao nível máximo, é desviada para o conduto principal 

que a conduz ao reservatório de armazenamento. O tubo pode ser esvaziado 



28 

continuamente por um orifício ou uma válvula próxima à base. O outro dispositivo, 

Figura 16b, é mais elaborado, e consiste de um tubo com uma válvula esférica flutuante 

em seu interior. Quando o volume correspondente ao descarte enche o tubo, a elevação 

do nível da água faz com que a esfera obstrua a entrada do tubo e o fluxo é conduzido 

para o reservatório de armazenamento. Estes dispositivos geralmente têm uma abertura 

para limpeza e devem ser esvaziados e limpos após cada evento de chuva. 

 

Figura 16 - Dispositivos de descarte da primeira chuva. 

 

Fonte: TWDB (2005) 

 

O dispositivo idealizado por Andrade Neto (2003), mostrado na Figura 17, é 

composto por um pequeno tanque para o qual são desviadas automaticamente as 

primeiras águas de cada chuva, simplesmente através de um tê intercalado na tubulação 

de entrada da cisterna, as águas de lavagem da superfície de captação derivam para este 

pequeno tanque. Como o tanque de desvio permanece totalmente fechado, quando o 

telhado é lavado ele enche, e só então é que a água de melhor qualidade vai para a 

cisterna. O fecho hídrico dispensa bóias ou outros artifícios. Depois da chuva, e antes 

que se acumule sujeira na superfície de captação, o tanque de desvio deve ser esvaziado 

através de uma tubulação de descarga, que novamente depois de fechada deixa o 

dispositivo pronto para o desvio automático das primeiras águas da próxima chuva. O 

(a) Sem esfera (b) Com esfera 
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tanque de desvio é pequeno (cerca de 0,001 m
3
 por m

2
 de área de captação) e, portanto, 

perde-se muito pouco da água, que aliás pode ser empregada em usos menos exigentes. 

 

Figura 17 - Dispositivos para desvio automático das primeiras águas das chuvas. 
 

        Fonte: Adaptado de Andrade Neto (2003) 

 

Souza (2009) fez adequações e testou dois tipos de desvios automáticos, sendo 

um deles baseado no modelo proposto por Martinson e Tomas (2003), apoiado no 

princípio dos vasos comunicantes, Figura 18, e outro em modelo proposto por Andrade 

Neto (2003 e 2004) apoiado no princípio do fecho hídrico, Figura 19, e concluiu que 

ambos são realmente eficientes na proteção sanitária da água das cisternas, embora o 

uso isolado destes desvios não sejam suficientes para garantir a qualidade da água 

devido à necessidade de outras barreiras sanitárias físicas e mudanças culturais dos 

usuários das cisternas. 

 
Figura 18 - Desvio das primeiras águas de 

chuva - princípio de vasos comunicantes. 

 

Figura 19 – Desvio das primeiras águas de 

chuva - princípio de fecho hídrico. 

 

Fonte: Adaptado de Souza (2009) 
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desvio automático das primeiras águas, pois os contaminantes retidos no filtro 

continuam sendo “lavados” durante a precipitação, e não resolve os problemas de 
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qualidade já constatados. O dispositivo de desvio é mais importante que o filtro, e em 

alguns casos este último é desaconselhável. A falta do dispositivo de desvio só é 

irrelevante quando a utilização da água não é destinada ao consumo humano, e nesse 

caso seria aceitável o filtro, mas não se deve generalizar o uso de filtros como forma de 

proteção sanitária de águas de cisternas (ANDRADE NETO, 2003). 

Andrade Neto (2004) ressalta também que por segurança, a água de cisternas 

que vai ser bebida deve receber alguma forma de tratamento para garantir a qualidade. 

Uma forma viável de fazer o tratamento como barreira sanitária complementar é a 

desinfecção solar em garrafas transparentes expostas ao sol. Em alguns casos, quando 

há maior segurança sanitária em face de educação ambiental e manejo seguro, incluindo 

uso de bomba para retirada da água, entre outros fatores de risco controlados, o 

tratamento da água pode ser dispensado. Embora os riscos epidemiológicos associados 

às cisternas sejam pequenos, o autor recomenda que todo esforço deve ser feito para 

minimizar a contaminação das águas das cisternas usadas para consumo humano. 

Comparadas com as águas das tradicionais cisternas sem proteção sanitária, águas de 

chuva captadas e armazenadas com a devida segurança sanitária são consideravelmente 

melhores e podem ser usadas para beber com menor risco. 

No Nordeste brasileiro existem ações de educação para captação de águas 

pluviais voltadas para as estratégias de convivência com o semiárido 

(ALBUQUERQUE, 2004), que têm pretensões de transmitir boas práticas respeitando-

se as diversidades de percepções e os antigos hábitos de apropriação da água da 

população que passa a usufruir da água armazenada em cisternas. Com intenso trabalho, 

aos poucos, a técnica vai se firmando e as inovações tecnológicas aparecem para 

garantir condições de sustentabilidade promissoras para a solução dos problemas de 

abastecimento de água nas áreas rurais do semiárido brasileiro (SANTOS, 2008). 

 A maior parte dos dispositivos é confeccionada em alvenaria e com o tempo 

apresentam diversas patologias construtivas, especificamente problemas de fissuras e de 

vedação. Esse tipo de problema gera perdas de água no sistema teto-duto-cisterna, 

obrigando a população a não utilizar estes dispositivos, sendo necessário avaliar o 

desempenho do desvio, construído em tubos de PVC, concebido nesta pesquisa. 
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4. MATERIAL E MÉTODO 

4.1. Contextualização da Pesquisa 

Objetivando monitorar a qualidade da água armazenada nas cisternas do 

semiárido pernambucano em períodos consecutivos de secas e estiagem, verificar a 

eficiência dos dispositivos automáticos de desvio das primeiras chuvas na melhoria da 

qualidade da água armazenada e estudar a influência da intensidade pluviométrica na 

quantidade de água a ser desviada pelos dispositivos automáticos, esta pesquisa foi 

desenvolvida em três etapas distintas, abrangendo dois municípios do Agreste 

pernambucano, conforme descrito na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Descrição dos objetivos de cada etapa experimental e municípios de 

realização dos estudos. 

Etapa Objetivo Município Escala 

1 
Monitorar a qualidade da água 

armazenada em cisternas 
Pesqueira e Caruaru Real 

2 

Estudar influência da intensidade 

pluviométrica no volume a ser 

descartado automaticamente 
Caruaru Laboratório 

3 

Verificar a eficiência da barreira 

sanitária de desvio automático 

das primeiras águas de chuva 
Pesqueira Real 

 

Os municípios de Pesqueira e Caruaru estão localizados na mesorregião do 

agreste, microrregião do vale do Ipojuca, do Estado de Pernambuco, na unidade 

geoambiental do Planalto da Borborema, conforme Figura 20. 

. O município de Caruaru dista aproximadamente 130 km da capital do Estado, 

possui altitude média de 545 m e vegetação com dominância de caatinga. De acordo 

com informações do IBGE (2012), a população do município é de aproximadamente 

306.788 habitantes. Apresenta clima tropical do tipo semiárido e a temperatura média 

anual é de 22,5°C e índice pluviométrico médio de 484,80 mm. O município de 

Pesqueira dista aproximadamente 238 km da capital do Estado, possui altitude média de 

654 m e vegetação com dominância de caatinga. De acordo com informações do IBGE 

(2012), a população do município é de aproximadamente 61.951 habitantes. Apresenta 

clima tropical do tipo semiárido e a temperatura média anual é de 27°C e índice 

pluviométrico médio de 508,63 mm. Ambos os municípios estão sujeitos ao regime de 

chuvas de outono-inverno típicas da zona leste oriental do nordeste, que estão mal 
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distribuídas ao longo do ano, com as maiores concentrações entre os meses de março a 

julho. 

 

Figura 20 - Localização do Estado de Pernambuco, com destaque para a região do 

Agreste, municípios de Pesqueira e Caruaru, e para a localização das áreas urbanas 

destas cidades. 

 

 
 Fonte: o autor 
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4.2. Monitoramento da qualidade da água armazenada em cisternas 

O monitoramento da qualidade da água armazenada em cisternas iniciou-se em 

dezembro de 2007. Para a escolha das cisternas que seriam monitoradas utilizou-se a 

prerrogativa que todas deveriam estar situadas na região do semiárido nordestino na 

abrangência dos municípios de Caruaru e Pesqueira. A água armazenada deveria ser 

exclusivamente da chuva, e o uso pelas famílias apenas para consumo humano. Além 

disso, também foram consideradas as características estruturais das cisternas, tempo de 

construção das mesmas, área de captação (telhado), existência de sistema de coleta 

(calhas) além das condições socioeconômicas das comunidades. Algumas destas 

variáveis se encontram apresentadas na Tabela 3.  

 

Tabela 3 - Variáveis das cisternas monitoradas 

Variáveis 
Caruaru Pesqueira 

LC1 LC2 LC3 LC4 GB1 CE1 CE2 

Tempo de 

construção 

(anos) 
3 

9 5 5 13 6 7 7 

Número de 

usuários 
3 1 4 8 4 4 5 

Forma de 

desvio 
manual manual manual manual automático

2 
automático

1 
Manual 

Manuseio da 

água 
balde balde balde balde bomba balde Balde 

1 Em CE1 foi instalado um desvio automático das primeiras águas de chuva a partir de julho de 2010. 

2 Em GB1 foi instalado um desvio automático das primeiras águas de chuva a partir de julho de 2009.  

3 Tempo de construção em dezembro de 2011. 

 

As cisternas monitoradas estão localizadas nas comunidades de Lajedo do Cedro 

(LC1 e LC2), em Caruaru-PE e Guaribas (GB1) e Canela de Ema (CE1 e CE2), em 

Pesqueira. Em março de 2010 foram incluídas no monitoramento as cisternas da 

comunidade de Lajedo de Cedro (LC3 e LC4).  

No período de dezembro de 2007 a dezembro de 2011 foram realizadas 179 

coletas, sendo 92 em Caruaru e 87 em Pesqueira, conforme Tabela 4. Devido à distância 

e dificuldade de deslocamento até as comunidades rurais o monitoramento foi realizado 

em 72 visitas, sendo 37 em Caruaru e 35 em Pesqueira.  
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Tabela 4 - Quantidade de coletas realizadas nas cisternas monitoradas 

COLETAS 
Caruaru Pesqueira 

LC1 LC2 LC3 LC4 GB1 CE1 CE2 

2007 1 - - - - 1 1 

2008 10 9 - - 9 9 11 

2009 7 7 - - 8 7 7 

2010 8 9 6 7 9 6 9 

2011 8 5 8 7 5 2 3 

TOTAL 34 30 14 14 31 25 31 

 

A coleta foi realizada utilizando-se o mesmo procedimento que os moradores 

das comunidades utilizam para retirar a água das cisternas. Sete famílias retiram água 

das cisternas com uso de balde e apenas uma família retira água utilizando bomba 

manual (GB1). Após a retirada da água da cisterna pelo morador, como de costume, a 

água era transferida para recipientes esterilizados em autoclave a 120°C e 1 atm por 15 

minutos. As amostras foram acondicionadas em caixas térmicas e transportadas ao 

Laboratório de Engenharia Ambiental do Centro Acadêmico do Agreste da UFPE para 

análise. Os parâmetros avaliados estão apresentados na Tabela 5 e foram analisados de 

acordo com o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA 

2005) com frequência mensal. A contagem de bactérias heterotróficas totais foi 

realizada através do método pour plate. O meio utilizado foi o ágar nutriente para 

contagem em placas, sendo as amostras incubadas em estufa bacteriológica a 35°C, por 

48 horas (APHA, 2005). Após o tempo de incubação, foi utilizado um contador manual 

de colônias para a contagem de Unidades Formadoras de Colônias (UFC). 

 

Tabela 5 - Parâmetros e métodos utilizados no monitoramento da qualidade da água. 

Parâmetro  Método  

Alcalinidade total 2320 B. 

Condutividade 2510 B. 

Cor aparente 2120 C. 

Cloretos 4500 - Cl
-
 B. 

Dureza Total 2340 C. 

Oxigênio Dissolvido 4500 - G. 

pH 4500 - H+ B. 
Salinidade 2520 B. 

Sólidos dissolvidos totais (TDS)  2540 C. 

Turbidez 2123 B. 

Bactérias heterotróficas totais 9215 B. 

Coliformes totais 9223 B. 

E. coli 9223 B. 
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4.3. Instalação experimental para simulação de chuva 

Para estudar a influência da intensidade pluviométrica na determinação do 

volume de água a ser descartado através do dispositivo automático de desvio das 

primeiras águas de chuva, necessário para a limpeza da superfície de captação (telhado), 

foi construído no Campus do Agreste uma instalação experimental para simulação de 

chuva composta pelas seguintes unidades. 

1) Área de captação: composto por dois telhados independentes, item 2 da Figura 21, 

construídos em telhas de cerâmica, modulado em áreas de 50 m
2
 (telhado “a”) e 59 m

2
 

(telhado “b”), totalizando 109 m
2
, com inclinação de 14,8% em relação à horizontal. A 

água coletada em cada telhado não se mistura e é direcionada para cisternas 

independentes (Figura 21). 

 
Figura 21 – Esquema da instalação experimental do Campus do Agreste da UFPE 

Fonte: o autor 

 

2) Aspersores: foram utilizados 28 fixos, tipo sempre verde, (item 1 da Figura 21), 

marca Fabrimar, distribuídos uniformemente em toda a área de captação para simulação 

de chuva, instalados 40 cm acima da área de captação (telhado), onde se utilizou de 

esticadores e cabos de aço para fixação. Objetivando diminuir as perdas de água 

utilizou-se aspersores de 360
o 

na parte central, 180
o
 nas bordas do telhado e 90

o 
nas 

quinas (Figura 21). 

3) Calhas coletoras: utilizadas para coleta da água de cada telhado e condução da 

mesma para o desvio automático. Foram confeccionadas em PVC com DN – 100 mm, 

sendo que foram instaladas com a inclinação de 0,5% (item 3 da Figura 21). 

01 – Aspersores 

02 – Área de Captação 

03 – Calhas Coletoras 

04 – Desvio Automático 

05 – Elevatória e 

Reservatório Auxiliar 

Telhado “a” 

Telhado “b” 

01 

 

02 

 
03 

 

04 

 

05 
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4) Desvio automático: na saída da calha da área de influência de cada telhado foi 

instalado dispositivo automático em tubos de PVC para descarte das primeiras águas de 

chuva (item 4 da Figura 21). O dispositivo, dimensionado para descarte do primeiro 

milímetro de cada evento chuvoso, que foi instalado no telhado com área de 50 m
2
, 

possui 6,65 m de tubos, enquanto o do telhado com 59 m
2
 possui 7,85 m de tubos, sendo 

que cada metro de tubo armazena 7,54 litros de água. 

5) Reservatório auxiliar: para controle da qualidade da água utilizada na simulação 

pluviométrica foi instalado reservatório em polipropileno com capacidade de 1000 L. 

Este reservatório também serve de poço de sucção para a elevatória e possui autonomia 

para simular até 9 mm de chuva, considerando área de captação de 109 m
2
, 

desconsiderando as perdas provocadas pelo vento (Figura 22). Para evitar a entrada de 

pequenos animais e consequente contaminação da água armazenada, foi feita vedação 

do reservatório com uma lona plástica. 

 

Figura 22 - Reservatório auxiliar e elevatória da instalação experimental do Campus do 

Agreste da UFPE. 

 

Fonte: o autor 

 

6) Cisternas: foram construídas duas cisternas em placas (item 01 da Figura 23), com 

capacidade individual de 16000 L. As cisternas possuem as mesmas características das 

utilizadas no P1MC e, para dar maior versatilidade ao sistema, as mesmas foram 

divididas para formar quatro reservatórios com capacidade de 8000 L . 

7) Sistema de esgoto: a saída de cada um dos quatro compartimentos das cisternas 

converge para uma única caixa de reunião com capacidade de 750 L. Esta caixa exerce 
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duas funções: caixa de passagem no momento de limpeza e lavagem das cisternas ou 

poço de sucção, para abastecer o reservatório auxiliar com a água armazenada na 

cisterna de placas (item 04 da Figura 23). 

8) Medidores de vazão: para aferição do volume de água utilizado na simulação 

pluviométrica foi instalado, na tubulação de recalque para cada telhado, um hidrômetro 

volumétrico, marca Sappel, DN-25 mm, Classe C, vazão mínima de 0,015 m
3
/h (item 

02 da Figura 23). 

 

Figura 23 - Esquema do sistema de armazenamento da instalação experimental do 

campus do Agreste da UFPE (ampliação do item 5 da Figura 21). 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor 

 

9) Elevatória: o sistema de bombeamento para aduzir água, da própria cisterna ou do 

sistema público, até os aspersores se dá por meio de bomba centrífuga, marca 

Schneider, com potência de 1 CV e bitola de 1”. O sistema elevatório possuem duas 

opções de sucção, sendo uma do reservatório auxiliar e outra do poço de sucção ou 

sistema de esgoto (itens 05 e 06 da Figura 24) e quatro opções de recalque, sendo uma 

para cada reservatório, inferior e auxiliar, e uma para cada superfície de captação (itens 

02, 03, 4a e 4b da Figura 24).  

10) Medidores de pressão: foi instalado a montante de cada medidor de vazão um 

manômetro analógico, DN-100 mm, escala 0-20 mca, marca Mecaltec, objetivando, a 

partir da variação da pressão, controlar a intensidade da água precipitada sobre o telhado 

no momento da realização do experimento (Figura 24). 

01 – Cisternas 

02 – Medidores de Vazão 

03 – Válvulas abre/fecha 

04 – Sistema de Esgoto 

 

 

01 

 

 

01 

 

 

02 

 

 

03 
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11) Painel de controle: para facilitar a operação de todo o sistema, as válvulas, 

registros, hidrômetros, manômetros e botoeira de liga/desliga foram instalados em um 

único painel conforme Figura 24. 

Figura 24 - Painel de Controle da Instalação Experimental  

do Campus do Agreste da UFPE 

 

PONTOS DE CONTROLE 
1 Entrada água do reservatório elevado (Campus do Agreste) 

2 Recalque para reservatório inferior (Campus do Agreste) 

3 Recalque para o reservatório auxiliar (caixa de polipropileno) 

4 Recalque para a superfície de captação (telhado) 

4a Registro para controle da pressão no barrilete do telhado “a” 

4b Registro para controle da pressão no barrilete do telhado “b” 

8a Medidor de pressão do barrilete do telhado “a” 

8b Medidor de pressão do barrilete do telhado “b” 

9a Medidor de vazão - saída para o telhado “a” 

9b Medidor de vazão - saída para o telhado “b” 

5 Sucção/saída do reservatório auxiliar (caixa de polipropileno) 

6 Sucção/saída do poço de sucção/sistema de esgoto 

7 Botoeira liga/desliga da estação elevatória 

Fonte: o autor 

 

4.3.1. Calibração da instalação experimental 

Para entender as características hidráulicas da instalação experimental foi 

necessário efetuar uma parametrização do sistema visando a definição das intensidades 

precipitadas, mínima e máxima, possíveis de serem simuladas a partir do sistema 

implantado. 

Neste contexto foi considerado que o intervalo de discretização seria de 60 

segundos (0,017 h) e que o experimento seria realizado apenas com o telhado “b” cuja 

área de captação é de 59 m
2
.  Por outro lado, como as pressões de trabalho do conjunto 

motor bomba empregado variam de 5 mca a 17,5 mca, foram definidos intervalos de 2,5 

01 

07 

02 03 04 05 06 

4a 4b 

8a 8b 

9b 9a 

RECALQUE SUCÇÃO 
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mca para os quais foram aferidos os respectivos volumes aduzidos, utilizando-se os 

hidrômetros instalados. Este procedimento foi repetido 03 vezes para cada uma das 

pressões consideradas, sendo adotado para determinação da intensidade o valor médio 

do volume aduzido (V1, V2, V3, V4, V5, V6) para cada pressão (5 mca, 7,5 mca, 10 

mca, 12,5 mca, 15 mca e 17,5 mca), conforme Tabela 6. Sendo assim, as pressões e as 

intensidades estão realacionadas pela curva de calibração do sistema como mostra a 

Figura 25. Como o sistema não é fechado, existem perdas, principalmente por ação dos 

ventos, que foram desconsideradas na definição das intensidades de precipitação. 

 

Tabela 6 - Intensidades máxima e mínima do sistema da instalação experimental 

Valores definidos 
Valores 
aferidos 

Valores 
calculados 

Intervalo de 
tempo 
(hora) 

Área 
Captação 

(m2) 

Pressão 
(mca) 

Volume 
médio 

aduzido (m3) 

Intensidade 
(mm/h) 

0,017 59,0 

17,50 V1 I1 
15,00 V2 I2 
12,50 V3 I3 
10,00 V4 I4 
7,50 V5 I5 
5,00 V6 I6 

 

 

Figura 25 - Curva de calibração do sistema de bombeamento utilizado na 

instalação experimental do Campus do Agreste da UFPE. 

        

      Fonte: o autor 
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4.3.2. Características físico-químicas e bacteriológicas do sistema. 

O processo de parametrização também serviu para avaliar as características 

físico-químicas e bacteriológicas do sistema. Como a região é pouco arborizada e 

existem poucos animais nas proximidades, principalmente pássaros, não foi detectado, 

nos primeiros testes do sistema, contaminação por coliformes após contato da água com 

a superfície de captação. A maior parcela de contaminação observada é por material 

argilo arenoso, uma vez que o sistema está localizado ao lado do estacionamento do 

campus da UFPE em Caruaru e este não é pavimentado (Figura 26). Neste caso, para 

avaliar a influência da intensidade precipitada e volume de água descartado sobre aos 

parâmetros microbiológicos, a contaminação da área de captação foi realizada 

artificialmente. 

 

Figura 26 - Estacionamento do Campus do Agreste da UFPE em Caruaru. 

 

Fonte: o autor 

 

Para a contaminação, por coliformes, da área de captação, foi utilizado lodo 

anaeróbio coletado em uma estação de tratamento de esgoto operada pela Companhia 

Pernambucana de Saneamento – COMPESA. A estação escolhida foi a ETE Mangueira, 

composta por um reator UASB seguido de uma lagoa de polimento, localizada no 

município do Recife, distante 130 km do município de Caruaru. 

 Em cada simulação foram utilizados 400 mL de lodo (40,2 g SSV/L), que 

apresenta boa diversidade microbiana (LUCENA et al., 2011), sem diluição, divididos 

em quatro partes iguais de 100 mL. Esse lodo foi uniformemente aspergido sobre o 
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telhado. A quantidade de lodo utilizado para aspergir foi determinada através do volume 

e não a apartir quantidade de sólidos.  

4.3.3. Simulação pluviométrica para análise da influência da intensidade. 

No estudo para verificação da influência da intensidade pluviométrica na 

determinação do volume a ser descartado, objetivando verificar a melhoria da qualidade 

da água, foi utilizado apenas uma das áreas de captação da instalação experimental. O 

telhado utilizado foi o de 59 m
2
 de área, por ser o maior e estar mais próximo de todo o 

sistema, ficando o sistema do outro telhado devidamente fechado. 

Foram realizados cinco experimentos e simuladas duas intensidades diferentes e, 

para cada intensidade, foram desviados até 4 milímetros. Nos três primeiros 

experimentos (1, 2 e 3) foram avaliados apenas parâmetros físico-químicos; nos demais 

experimentos (4, 5) foram incluídos os parâmetros bacteriológicos (Tabela 7). Os 

experimentos 1 e 2 foram realizados após 7 dias sem chuva e o experimento 3 após 24 

horas sem chuva. Nos demais experimentos, face à necessidade da contaminação 

artificial do telhado, não foi considerado o período de chuva antecedente.  

O monitoramento da ocorrência de chuvas foi realizado utilizando-se o próprio 

desvio. Diariamente observa-se a existência de água em seu interior e sempre que isso 

ocorria iniciava-se a contagem dos dias. 

 
Tabela 7 - Planejamento das atividades de simulação pluviométrica 

Experimentos 
Intensidade 

(mm/h) 
Bacteriologia 

Sem 

desvio 

1 

mm 

2 

mm 

3 

mm 

4 

mm 

1 A não T0 T1 T2 T3 T4 

2 B não T0 T1 T2 T3 T4 

3 B não T0 T1 T2 T3 T4 

4 A sim T0 T1 T2 T3 T4 

5 B sim T0 T1 T2 T3 T4 

 

Visto que o dispositivo automático em tubos de PVC para descarte das primeiras 

águas de chuva foi dimensionado para desviar apenas o primeiro milímetro de cada 

evento chuvoso, para separação de cada milímetro que passou pelo telhado foram 

utilizados quatro baldes plásticos (A, B, C e D), graduados para acumular 59 L em cada 

balde. Desta forma, cada balde armazenava 1 mm, conforme apresentado na Figura 27. 
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 Fonte: o autor 

 

Para não haver perdas no processo de desvio das primeiras águas também foi 

adaptada uma mangueira flexível para facilitar o direcionamento da água aos baldes 

(Figura 28). 

 

Figura 28 - Sistema de desvio das primeiras águas de chuva instalado no 

Campus do Agreste da UFPE.  

 
Fonte: o autor 

 

Antes do início de cada simulação, foi realizado o enchimento do reservatório 

auxiliar em polipropileno com capacidade de 1000 L e retirada a amostra da água 

utilizada na precipitação. A água utilizada em todas as simulações foi oriunda do 

sistema público de abastecimento de água. 

Ao iniciar cada simulação, tempo inicial (T0), foi realizada anotação da leitura 

do medidor de vazão, sendo o tempo e a leitura do medidor de vazão aferidos a cada 

milímetro desviado. Em cada simulação foram retiradas para análises dez amostras 

conforme apresentado na Tabela 8. 

 

 

Figura 27 - Recipientes graduados utilizados na instalação experimental 

2
o
 milímetro 3

o
 milímetro 4

o
 milímetro 1

o
 milímetro 

A B D C 
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Tabela 8 - Pontos de coleta das amostras retiradas em cada simulação 

Amostras Pontos de Coleta 
1 Interior do reservatório auxiliar - água utilizada para simulação de precipitação 
2 Antes do desvio - primeira água ao chegar no balde "A" 
3 Após desviar o primeiro milímetro - primeira água ao chegar no balde "B" 
4 Após desviar o segundo milímetro - primeira água ao chegar no balde "C" 
5 Após desviar o terceiro milímetro - primeira água ao chegar no balde "D" 
6 Após desviar o quarto milímetro - primeira água após encher o balde "D" 
7 Interior do balde "A" 
8 Interior do balde "B" 
9 Interior do balde "C" 

10 Interior do balde "D" 
 

A retirada da amostra no interior de cada balde foi realizada imediatamente após 

o seu enchimento, seguido de agitação, evitando descaracterizar a amostra em função de 

uma possível decantação dos materiais mais grosseiros no interior do balde. Em 

laboratório as amostras 07 a 10 foram misturadas em proporção 1:1 para simular a água 

desviada da cisterna e armazenada no interior do desvio das primeiras águas de chuva, 

conforme apresentado na Tabela 9. Apenas as amostras de 01 a 06 foram analisadas da 

forma que foram coletadas em campo. 

 

Tabela 9 - Amostras para simular água armazenada no interior do desvio 

Interior do Desvio Amostras 

1o milímetro 07 

2o milímetro 07 + 08 

3o milímetro 07 + 08 + 09 

4o milímetro 07 + 08 + 09 + 10 

 

Os seguintes parâmetros foram analisados, de acordo com o Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005), em todas as amostras: cor 

real e aparente (2120C); turbidez (2130B); pH e alcalinidade (2320B); sólidos 

suspensos totais – SST (2540D); coliformes totais e E.Coli (9223B); e bactérias 

heterotróficas (9215 B). 

4.4. Verificação da eficiência da barreira sanitária 

Para avaliação da eficácia do desvio das primeiras águas de chuva, como barreira 

sanitária para melhoria da qualidade da água armazenada em cisternas, foi instalado em 

residência da zona rural do município de Pesqueira, sistema de coleta e dispositivo 

automático de desvio das primeiras águas de chuvas construído exclusivamente em 

tubos e conexões de PVC para esgoto (Figura 29).  
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A escolha da residência para instalação do desvio automático em PVC se deu pelo 

fato de o manejo da água na cisterna GB1 ser feito através de bomba. Com a instalação 

do desvio seria possível avaliar um sistema de aproveitamento de água de chuva 

contendo bomba e desvio automático como barreira sanitária em um único sistema.  

O funcionamento do dispositivo utilizado para armazenamento e descarte do 

primeiro milímetro das primeiras águas de chuva, construído e instalado em Pesqueira 

(cisterna GB1), baseia-se nos princípios físicos dos vasos comunicantes e do fecho 

hídrico, em que à medida que o telhado é lavado, processa-se o acúmulo de água nos 

tubos verticais e só após estes estarem completamente cheios é que a água é direcionada 

para a cisterna. É fundamental que depois de cada evento chuvoso, o dispositivo seja 

esvaziado, através da abertura do descarte (Figura 29), o qual deve ser novamente 

fechado após esvaziamento, permitindo o funcionamento do dispositivo para o desvio 

automático das primeiras águas do próximo evento chuvoso. 

A geometria do dispositivo possibilita seu completo esvaziamento e limpeza por 

descarga hidráulica. Os materiais constituintes completamente em PVC garantem 

estanqueidade, facilidade de montagem e desmontagem não necessitando de mão de 

obra especializada, ajustável a qualquer área de captação com possibilidade de ser 

desmontado, transportado e remontado. Os experimentos realizados para avaliar a 

eficácia da barreira sanitária e observar sua influência ao longo do tempo, bem como 

possíveis pontos de contaminação durante o percurso da água captada através do telhado 

e direcionada à cisterna foram realizados duas vezes, em anos consecutivos, tendo como 

primeiro parâmetro de análise a qualidade da água da precipitação atmosférica. Como o 

objetivo da pesquisa foi avaliar a eficácia do dispositivo e sua influência na melhoria da 

qualidade da água direcionada para a cisterna após entrar em contato com a superfície 

de captação, não foi considerada nesta pesquisa o intervalo entre dois eventos chuvosos, 

ou seja a influência da chuva antecedente na limpeza da superfície de captação 

(telhado). 
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Figura 29 - Dispositivo de descarte das primeiras águas de chuva  

instalado em Pesqueira (PE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

 

 

4.4.1. Dimensionamento do desvio em tubos de PVC instalado em residência 

da cisterna GB1 

O sistema de captação de água pluvial da residência da cisterna GB1 é composto 

por um telhado, em telha cerâmica, com inclinação de 27% e área total de 50,77 m
2
. 

Esquema ilustrativo do dispositivo de desvio é apresentado na Figura 30. 

 

Figura 30 - Esquema do dispositivo de desvio das primeiras águas de chuva instalado na 

residência da comunidade de Guaribas. 

 
Fonte: O autor 

 

 

(a) Saída para descarga do desvio. 

(b) Sistema de desvio montado. 

Ponto de descarga 

Desvio 

automático 

das 

primeiras 

águas 
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- Volume de acumulação em 1 m de tubulação com diâmetro interno de 100 mm. 

         
   

 
                    

Em cada metro de tubo com diâmetro de 100 mm, acumula-se portanto            . 

- Volume de descarte para área de captação com 51m
2
 e altura de precipitação de 1 mm. 

                                              

             
              

                      

- Quantidade de tubos necessários (metros). 

                
              
          

 

                
         

           
             

Sendo assim: A + B + C + (2 x D) + E = 6,50 metros (Figura 30) 

 

4.4.2. Experimento de chuva para avaliação do desempenho do desvio em 

tubos de PVC. 

Para análise dos possíveis pontos de contaminação e da eficiência do dispositivo de 

descarte (Figura 31), foi realizada coleta de amostras de água nos seguintes pontos, 

durante a precipitação: 

Ponto A: água da chuva, coletada em recipiente de plástico (bacia), desinfetada 

com álcool a 70% sem contato com a superfície do telhado e instalada no momento da 

chuva; 

Ponto B: água antes do desvio das primeiras águas, após ter passado pelo telhado 

e pelas calhas em PVC; 

Ponto C: água do interior do desvio, coletada através da abertura do ponto de 

descarga para realização da limpeza do sistema (Figura 29a); 

Ponto D: água encaminhada a cisterna, após o completo enchimento do desvio; 

Ponto E: água armazenada no interior da cisterna, coletada por meio de bomba 

manual utilizada pela família. 
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Figura 31 - Esquema de localização dos pontos de coleta do experimento de chuva. 
 

 

 

 

Ponto A – Antes do telhado 

(chuva) 

Ponto B – Antes do desvio 

Ponto C – Interior do desvio 

Ponto D – Após o desvio 

Ponto E – Interior da cisterna 

 

Fonte: O autor 

 

Todas as amostras foram coletadas, no mesmo dia, enquanto chovia, com todo 

material devidamente esterilizado. As coletas desse experimento foram realizadas pelo 

morador da residência (cisterna GB1), tendo sido recomendado que a coleta das 

amostras fosse realizada em uma das primeiras chuvas de um evento chuvoso. 

Imediatamente após a coleta o material foi enviado ao Laboratório de 

Engenharia Ambiental - LEA da UFPE em Caruaru, distante 100 km de Pesqueira, para 

análises. Foram analisados os mesmos parâmetros utilizados na instalação experimental. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Serão apresentados neste capítulo os resultados obtidos relativos ao 

monitoramento da qualidade da água armazenada em cisternas, a influência da 

intensidade pluviométrica na determinação do volume de água a ser descartado 

através do dispositivo automático de desvio das primeiras águas de chuva e a 

eficiência do dispositivo de desvio automático em reter impurezas ao longo do 

percurso da água em um sistema de captação (teto-dutos-desvio-cisterna). 

5.1. Monitoramento da qualidade da água armazenada em cisternas 

Os resultados obtidos nas amostras de água das cisternas foram compilados 

segundo a média dos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos. 

5.1.1. Resultados Físico-Químicos 

A seguir na Tabela 10 são apresentados os resultados dos parâmetros físico-

químicos (pH, cor aparente, turbidez, alcalinidade total, condutividade elétrica, 

cloretos, dureza total, oxigênio dissolvido e sólidos dissolvidos totais) encontrados 

em amostras de água armazenadas nas cisternas rurais durante os 4 anos de 

monitoramento. 

No que se refere ao padrão de potabilidade, o Ministério da Saúde (2011) 

recomenda que o pH de águas para consumo humano esteja entre 6,0 e 9,5. Nesta 

pesquisa o pH variou de neutro a alcalino, se verificando a ocorrência de valores 

entre 6,9 e 9,4, atendendo a Portaria Nº 2914  em 100% do tempo de monitoramento 

(Figura 32).  

Em monitoramento da qualidade da água armazenada em cisternas rurais da 

Bahia, Santos (2008), identificou que a água da chuva armazenada nas cisternas 

possuía pH com valores entre 7,5 e 9,5. Os compostos presentes na atmosfera 

conferem o caráter ácido para a água da chuva, enquanto que ao passar pelas 

superfícies de captação e pelas áreas de reservação seu pH é modificado, por 

influência do material que compõe essas áreas e das impurezas contidas nelas. A 

tendência de aumento do pH da água da chuva após sua passagem pelas áreas de 

captação e reservação também já foi verificada por outros autores (JAQUES, 2005; 

PETERS, 2006), que compararam a qualidade da água coletada da atmosfera e de 

telhados. 
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Os valores médios de alcalinidade foram inferiores a 103 mg CaCO3/L. No 

entanto, se observou que a idade da cisterna apresentou influência sobre a alcalinidade 

(Figura 33), pH e condutividade (Figura 34) da água armazenada. A legislação brasileira 

não estabelece valor de referência para alcalinidade e condutividade, apenas recomenda 

o limite de pH. Nota-se (cisterna LC2) que quanto menor a idade da cisterna (2 anos de 

construída em 2008), maiores foram os teores de alcalinidade. Tal fato pode estar 

associado à constante dissolução de substâncias das superfícies de cimento, como 

carbonato de cálcio, associado à ocorrência de chuva, conforme sugerido por Silva 

(2006). Observou-se ainda que nos primeiros anos após a construção a variação desse 

parâmetro foi maior, com tendência à estabilização ao longo do tempo. 

  

Figura 32 - Média e desvio padrão do pH da água armazenada nas 

cisternas monitoradas no período de 2008 a 2011 

Figura 33 - Média e desvio padrão da alcalinidade da água armazenada nas 

cisternas monitoradas no período de 2008 a 2011. 
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A cisterna LC2 no segundo ano de construção (2008) apresentou os valores mais 

altos de alcalinidade, sugerindo que seja devido às propriedades do material construtivo 

da cisterna, no caso placas de cimento. O pH no período analisado esteve entre 7,51 e 

8,7 e a alcalinidade entre 30,03 e 185,5 mg CaCO3/L, enquanto que a média das demais 

foi inferior a 100 mg CaCO3/L e o menor valor de 16,84 mg CaCO3/L ocorreu em LC4, 

com 5 anos de construção no início do monitoramento. 

A condutividade média encontrada nesta pesquisa foi de 154,6 µS/cm. Sazakli, 

Alexopoulos e Leotsinidis (2007), em estudo realizado na Ilha de Kefalonia (Grécia), 

obtiveram 103 µS/cm como valor médio de condutividade em água de chuva 

armazenada em reservatórios de concreto armado. Segundo os autores, tais reservatórios 

foram construídos na década de 70. Esta característica pode explicar os valores 

inferiores aos encontrados nas cisternas construídas mais recentemente no semiárido 

brasileiro. 

 

 

Em relação à cor aparente, apenas 8,1% das amostras analisadas estiveram acima 

do limite estabelecido pela legislação brasileira (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). A 

média de cor aparente de todas as cisternas foi igual 6 mg Pt-Co/L, cujos valores 

estiveram entre 1 e 28 mg Pt-Co/L (Figura 35). A legislação brasileira permite até 15 

mg Pt-Co/L para as águas destinadas ao consumo humano. Santos (2008) observou que 

em 27,8% das amostras a cor aparente da água armazenada nas cisternas rurais da Bahia 

estiveram acima do limite máximo de 15 mg Pt-Co/L, cujos valores estiveram na faixa 

Figura 34 - Média e desvio padrão da condutividade da água armazenada nas 

cisternas monitoradas no período de 2008 a 2011. 
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de 20-40 uH. Resultado similar foi relatado por Kato (2006) ao verificar a cor da água 

armazenada nas cisternas no município de Poço Redondo – SE. Vialle et al. (2011) 

obtiveram 18 mg Pt-Co/L como sendo a média de cor observada em águas de chuva 

captadas através de telhados e armazenadas em tanques de PEAD – Polietileno de Alta 

Densidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A deposição de sólidos em suspensão e restos de animais e plantas no telhado e 

nas calhas, observada entre uma chuva e outra, é o principal responsável pela presença 

de cor e turbidez. Apesar disso, no presente trabalho, os valores mais altos de turbidez 

estiveram abaixo de 1,0 UNT (Figura 36), valor exigido pela legislação brasileira 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011) a ser observado em ETA’s após processo de 

filtração. Nas cisternas rurais da Bahia (SANTOS, 2008), verificou-se que em 95,9% 

das amostras de água das cisternas pesquisadas a turbidez ficou na faixa de 0-5 UNT. 

 

 

 

 

 

Figura 35 - Média e desvio padrão da cor aparente da água armazenada 

nas cisternas monitoradas no período de 2008 a 2011. 
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Neste trabalho foram obtidos valores médios de 7,6 mg Cl
-
/L para cloretos, 45,6 

mg CaCO3/L para dureza total e 97,0 mg/L para SDT, bem abaixo dos valores máximos 

estabelecidos na Portaria n° 2914/2011 do MS, respectivamente iguais a 250 mg Cl
-
/L, 

500 mg CaCO3/L e 1000 mg/L. Dessa forma podemos observar que nenhum desses 

parâmetros ultrapassou 20% do valor permitido em qualquer cisterna monitorada.  

Em pesquisas relacionadas com a qualidade de água de chuva armazenada em 

tanques de polietileno de alta densidade, Vialle et al. (2011) observaram teores de 

cloretos iguais a 1,9 mg Cl
-
/L e dureza total de 16,0 mg CaCO3/L. Estudando as águas 

de chuva armazenadas em 60 cisternas distribuídas nas cidades de Amman e Irbid 

(Jordânia) construídas em diversos materiais como alvenaria, cimento e concreto, exceto 

materiais plásticos, Abdulla e Al-Shareef, (2009) encontraram valores médios de SDT 

igual a 270,2 mg/L. A comparação destes resultados com os obtidos na presente 

pesquisa sugerem que o material do reservatório interfere na qualidade da água. Nos 

reservatórios de PEAD, estudados por Vialle et al. (2011), foram observados resultados 

de cloretos e dureza inferiores aos encontrados no presente trabalho, concluindo-se que 

há uma maior solubilização de partículas, como SDT, nos reservatórios feitos com 

cimento e concreto, como nas cisternas do semiárido brasileiro. Consequentemente, 

quanto a estes parâmetros a água armazenada nas cisternas pode ser consumida pelo 

homem, sem restrição. 

Figura 36 - Média e desvio padrão da turbidez da água armazenada nas cisternas 

monitoradas no período de 2008 a 2011. 
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Tabela 10 - Média aritimétria e desvio padrão dos principais parâmetros físico-químicos monitorados. 

1 O parâmetro dureza total começou a ser monitorado em abril de 2009. 
2 O parâmetro sólidos dissolvidos totais começou a ser monitorado em janeiro de 2010. 

 

Parâmetros 

Cisternas / localidades 

Caruaru Pesqueira 

LC1 LC2 LC3 LC4 GB1 CE1 CE2 

Alcalinidade total (mg CaCO3/L) 50,3 ± 10,8 95,1 ± 37,1 53,8 ± 20,6 44,1 ± 15,1 38,9 ± 6,4 59,5 ± 12,5 48,6 ± 17,0 

Condutividade elétrica (µS/cm) 118,8 ± 20,7 265,1 ± 102,0 147,0 ± 32,0 134,8 ± 43,9 75,6 ± 13,0 143,9 ± 47,6 92,8 ± 37,8 

Cor aparente (mg Pt-Co/L) 8,3 ± 7,1 6,8 ± 5,2 7,1 ± 3,3 7,1 ± 4,0 2,3 ± 1,6 5,1 ± 3,4 5,9 ± 4,9 

Cloretos (mgCl
-
/L) 7,0 ± 1,5 7,7 ± 1,4 9,3 ± 3,7 9,3 ± 6,2 5,9 ± 2,0 10,6 ± 4,7 5,9 ± 2,0 

Dureza total (mg CaCO3/L)
1 46,6 ± 12,9 46,5 ± 7,1 51,1 ± 12,4 47,9 ± 13,4 32,9 ± 5,4 55,0 ± 11,2 39,3 ± 8,8 

Oxigênio dissolvido (mg O2/L) 5,4 ± 1,1 5,8 ± 1,1 5,1 ± 0,9 5,3 ± 1,7 5,8 ± 1,3 6,1 ± 1,4 5,9 ± 1,5 

pH 7,6 ± 0,3 8,1 ± 0,4 8,0 ± 0,9 8,0 ± 0,8 7,8 ± 0,4 8,0 ± 0,5 8,0 ± 0,5 

Sólidos dissolvidos totais
2
 (mg/L) 88,8 ± 42,0 119,1 ± 31,1 130,2 ± 86,3 118,3 ± 82,0 63,8 ± 24,7 81,8 ± 28,9 68,6 ± 23,4 

Turbidez (NTU) 0,8 ± 0,5 0,6 ± 0,3 0,6 ± 0,3 0,7 ± 0,7 0,4 ± 0,2 0,5 ± 0,3 0,6 ± 0,4 
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5.1.2. Resultados Bacteriológicos 

 

Com relação aos exames microbiológicos, foi detectada presença de bactérias 

heterotróficas, coliformes totais e E.coli em todos os pontos de coleta e em todo do 

período de monitoramento (Tabela 11). A legislação brasileira (MINISTERIO DA 

SAÚDE, 2011) não exige ausência de bactérias heterotróficas para classificar as águas 

como próprias para consumo humano. Em água não canalizada usada comunitariamente 

e sem tratamento, quando não há disponibilidade de água de melhor qualidade, 95% das 

amostras devem apresentar ausência de coliformes totais em 100 mL. 

 

Tabela 11 - Média aritmética e desvio padrão dos parâmetros microbiológicos 

monitorados. 

Parâmetros 

Cisternas / localidades 

Caruaru Pesqueira 

LC1 LC2 LC3 LC4 GB1 CE1 CE2 

Bactérias 

heterotróficas totais 

(10
2
xUFC/100 mL) 

14,0 

 ± 19,8 

13,1 

 ± 17,9 

4,7 

 ± 9,3 

3,9  

± 5,0 

6,9 

 ± 9,3 

6,2  

± 6,7 

16,0 

 ± 15,0 

Coliformes totais 

(10
3
xUFC/100 mL) 

15,1  

± 19,8 

17,1  

± 15,0 

12,0 

 ± 14,2 

12,2 

 ± 14,5 

8,3  

± 13,9 

8,9  

± 11,6 

13,9 

 ± 17,0 

E.coli 
(10

2
xUFC/100 mL) 

2,0 

 ±3,8 

1,9 

 ± 4,6 

6,4 

 ± 17,9 

9,4  

± 15,8 

1,1  

± 2,5 

1,1  

± 2,5 

3,0  

± 6,6 

 

No entanto, recomenda-se atenção na frequente presença destes indicadores de 

qualidade, pois para bactérias heterotróficas a tolerância é de 500 UFC/100 mL. Em 

46,6% das amostras analisadas, os valores foram superiores a este valor. A média 

observada para bactérias heterotróficas foi de 1031 UFC/100 mL. Apenas as cisternas 

LC3 e LC4 tiveram a média abaixo dos valores máximos toleráveis. Quando avaliamos 

apenas o primeiro quartil, todas as cisternas apresentaram valores inferiores a 500 

UFC/100 mL (Figura 37). Evans, Coombes e Dunstan (2006) apresentaram resultados 

entre 750 e 2000 UFC/100 mL para pesquisa realizada na área urbana da cidade de 

Newcastle (Austrália) indicando haver influência da direção do vento na ocorrência de 

bactérias heterotróficas totais. Simmons et al. (2001) observaram valores médios de 570 

UFC/100 mL em águas de chuva para abastecimento doméstico em 4 distritos rurais de 

Auckland (Nova Zelândia).  
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Em relação às bactérias do grupo coliformes a principal preocupação sobre a 

qualidade da água de cisternas é a presença de E.coli, que ocorreu em todos os pontos 

de coleta. 73,8% das amostras apresentaram resultados positivos para E.coli, sendo a 

média de todas as cisternas igual de 287,5 VMP/100 mL. Dentre os resultados 

bacteriológicos é importante destacar que em todas as cisternas sempre houve 

conformidade com os padrões aceitáveis pela legislação brasileira em alguns meses do 

ano (Figura 38), reforçando a proposta de que a água de chuva armazenada pode 

apresentar qualidade adequada para consumo humano.  
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Figura 37 - Diagrama boxplot de bactérias heterotróficas – monitoramento  no período de 

2008 a 2011. 
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Em 72 amostras de água de cisternas rurais localizadas no município de Serrinha 

(BA), também foi identificado presença de E.coli em todas as amostras analisadas, onde 

em 75% das amostras os valores encontrados foram superiores a 23 NMP/100 mL 

(SANTOS, 2008). Vialle et al. (2011) obtiveram 148 UFC/100 mL como valores 

médios de E. coli em águas de chuva captadas de telhados e armazenadas em tanques de 

PEAD. Os autores citam que na vila francesa onde a pesquisa foi realizada a 

temperatura média da água varia entre 7.9 e 18.3˚C, podendo a diferença climática 

influenciar neste parâmetro, uma vez que no semiárido brasileiro tais temperaturas 

variam entre 23 e 27˚C, temperaturas mais favoráveis ao desenvolvimento de 

enterobactérias. 

 Vale destacar que a cisterna GB1, dotada de dispositivo automático de desvio 

das primeiras águas de chuva, apresentou, em geral, menores valores de coliformes 

totais (Figura 39) e E.coli (5,6×10
3
 UFC/100 mL e 1,1×10

2 
UFC/100 mL) e menor 

variabilidade de todos os parâmetros (menores desvio padrão) (Tabela 10) e (Tabela 

11). A avaliação da influência do dispositivo de descarte automático das primeiras 

águas de chuva indicou que os resultados de coliformes totais e E.coli da água 

armazenada na cisterna GB1, onde estava instalado o dispositivo, foram menores e mais 

estáveis que os demais pontos de análise. A média de coliformes totais em GB1 foi 2,5 

vezes inferior à média dos demais pontos. Esses resultados reforçam a importância, já 

Figura 38 - Diagrama boxplot de E.coli – monitoramento no período de 2008 a 2011. 
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relatada por outros autores (SOUZA, 2009), em se realizar o descarte das primeiras 

águas, responsáveis pela lavagem da atmosfera e telhados. 

A contaminação bacteriológica da água armazenada nas cisternas rurais pode ser 

atribuída às práticas de captação, armazenamento, uso, manejo e gerenciamento 

adotadas pelas famílias e que esta não é adequada para consumo humano, sem 

desinfecção. 

Neste contexto, Blackburn et al. (2003) afirmam que as fontes de contaminação 

das águas de cisternas com coliformes estão relacionadas à presença de animais sobre as 

estruturas de captação e dentro das cisternas; o mau acondicionamento dos baldes 

usados para coletar água; o uso da cisterna para receber água de outras fontes; e, o não 

descarte ou descarte inadequado das primeiras águas de chuva. 

 

 

 
5.1.3. Influência do tempo de construção e da variação da pluviometria sobre a 

qualidade da água. 

A ocorrência de precipitação e a idade das cisternas influenciaram na qualidade 

da água armazenada nas cisternas. A ocorrência de precipitação resultou na redução da 

concentração de alguns parâmetros, por diluição, durante o enchimento das cisternas no 

período chuvoso. Este comportamento foi observado para a concentração de 

alcalinidade total, cloretos, condutividade elétrica, dureza total, pH e sólidos dissolvidos 

Figura 39 - Diagrama boxplot de coliformes totais – monitoramento  no período de 

2008 a 2011. 
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totais (SDT) de todas as cisternas e se repetiu ao longo dos quatro anos de 

monitoramento. A idade da cisterna apresentou influência sobre a alcalinidade, pH e 

condutividade da água armazenada nas cisternas.  

Para facilitar o entendimento, os resultados de alguns parâmetros analisados 

mensalmente serão apresentados associados à precipitação mensal acumulada.  

Nas cisternas localizadas em Caruaru no período de março de 2010 a março de 

2011, observamos que os valores mais elevados de pH foram identificados na cisterna 

mais antiga (LC4), com 13 anos de idade e em uma das cisternas mais nova (LC3) com 

5 anos (Figura 40).  

No período em que se identificou os maiores valores de pH ambas as cisternas 

estavam com níveis baixos de água, chegando até a esvaziar em alguns meses. Sendo 

assim, acredita-se que estes valores são resultantes do contato da água da chuva, 

normalmente mais agressiva devido ao seu pH mais baixo, com o carbonato de cálcio 

(CaCO3) existente na composição do cimento, utilizado na construção das cisternas, que 

tendem a elevar o pH da água. Dessa forma observa-se que a dissolução do carbonato de 

cálcio presente no cimento foi mais acentuada na cisterna mais nova.  

 

  

A Figura 41 ilustra o comportamento observado para a alcalinidade da cisterna 

LC2, que tinha 1 ano de construída, quando o monitoramento foi iniciado. Percebe-se 

que quanto menor a idade da cisterna, maiores foram os teores de alcalinidade 

detectados. Observou-se ainda que nos primeiros anos após a construção a variação 

desse parâmetro foi maior, com tendência à estabilização longo do tempo. Esse fato foi 

Figura 40 - Variação do pH da água das cisternas localizadas em Caruaru. 
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observado tanto para as cisternas localizadas no município de Caruaru como em 

Pesqueira e se repetiu para os parâmetros de condutividade e pH. 

 

Figura 41 - Valores médios da alcalinidade observada na cisterna LC2 durante o período 

de monitoramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Como a média do pH da água da cisterna LC2 em 2008 estava acima de 8,3, 

podemos afirmar que a alcalinidade encontrada é devido à presença tanto de carbonatos 

quanto de bicarbonatos (VON SPERLING, 1995), substâncias que fazem parte da 

constituição do cimento. Estes foram dissolvidos pela ação da água de chuva, que entra 

na cisterna com pH mais reduzido, agredindo as superfícies de cimento com as quais ela 

entra em contato e dissolvendo seus constituintes. 

Desta forma podemos imaginar que a idade da cisterna é inversamente 

proporcional à capacidade de tamponamento da água. Devido a maior presença de 

carbonatos e bicarbonatos as cisternas mais novas são mais resistentes às alterações de 

pH. 

Analisando as cisternas de Pesqueira no período de novembro/2009 a 

agosto/2010, observamos que comparando os meses chuvosos de janeiro/2010 e 

abril/2010 com o mês antecedente observamos que a condutividade da água das 

cisternas GB1, CE1 e CE2, tiveram redução de 17%, 25% e 27%, respectivamente em 

Janeiro/2010 e 29%, 26% e 5%, respectivamente em abril/2010 (Figura 42). Neste caso 

a alteração na qualidade da água foi em virtude da diluição da água armazenada 

provocada pela ocorrência de precipitação. Sazakli, Alexopoulos e Leotsinidis (2007) 

comentaram a existência de variações sazonais na condutividade de águas de chuva, 

havendo aumento de condutividade no inverno na localidade estudada, não sendo 

possível, portanto generalizar tal comportamento devido às peculiaridades climáticas 

locais.. 
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Para os parâmetros coliformes totais, E.coli, cor aparente e turbidez, em geral, se 

observou aumento nas concentrações proporcionado pelo aumento da precipitação, não 

sendo influenciado pela idade das cisternas. Nos primeiros quatro meses de 2010, por 

exemplo, no ponto de coleta LC2 (Caruaru), a precipitação mensal (INPE, 2010) deve 

ter provocado arraste das impurezas do telhado e das calhas que levou ao aumento da 

concentração de coliformes totais (9144% de aumento entre os meses de janeiro e maio 

de 2010) (Figura 44). Já no mês de junho, o elevado índice pluviométrico (329mm) 

deve ter sido responsável pela redução do teor de coliformes, visto que as superfícies de 

contato com a água já haviam sido limpas pelas precipitações anteriores. A 

concentração de coliformes totais volta a subir após outubro/2010 quando se intensifica 

a estiagem. Acredita-se que neste período a contaminação seja em função do manejo 

inadequado da água armazenada. 

Analogamente, observamos na Figura 43, que no período de maior concentração 

de coliformes totais temos o aparecimento de E.coli, seja após o início do período 

chuvoso, quando ocorre o arraste de impurezas, ou no período seco, quando se mais 

utiliza a água armazenada, sendo necessário seu manejo que na maioria dos casos ocorre 

com a utilização de baldes. 
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5.2. Instalação experimental para simulação de chuva 

Durante o processo de calibração da instalação experimental foi verificado que o 

sistema construído possui características hidráulicas para simular precipitação com 

intensidades variando entre 23 mm/h e 55 mm/h (Figura 45), com pressões respectivas 

do barrilete de recalque entre 5 mca e 17,5 mca. Para realização dos experimentos foram 

adotadas duas intensidades, 23 mm/h e 46 mm/h, cujas pressões no barrilete equivalem 

a 5 mca e 13,5 mca, respectivamente. O tempo de precipitação durante os experimentos 

foi estabelecido com base no tempo necessário para descartar até 4 mm de água para 

cada intensidade. A menor intensidade de precipitação foi utilizada por ser de comum 

ocorrência na região de Caruaru-PE (INPE, 2010) e a maior foi estabelecida para 

avaliação de uma condição mais extrema de precipitação.  

0

100

200

300

400

500

600

700

8000,0E+00

5,0E+02

1,0E+03

1,5E+03

2,0E+03

2,5E+03

P
re

ci
p

it
aç

ão
 (m

m
)

E-
C

o
li 

(V
M

P
/m

L)
 

Data da Coleta

Precipitação

LC2

0

100

200

300

400

500

600

700

8000,0E+00

5,0E+03

1,0E+04

1,5E+04

2,0E+04

2,5E+04

3,0E+04

3,5E+04

4,0E+04

4,5E+04

5,0E+04

P
re

ci
p

it
aç

ão
 (m

m
)

C
o

lif
o

rm
e

s 
To

ta
is

 (V
M

P
/m

L)
 

Data da Coleta

Precipitação

LC2

Figura 43- Variação da concentração de E.coli  na cisterna LC2 

Figura 44 - Variação da concentração de coliformes totais na cisterna LC2 
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 Para garantir que as intensidades escolhidas estavam sendo corretamente 

simuladas, além da pressão no barrilete de recalque também foram observados o volume 

aduzido para a área de captação e o tempo necessário para desviar cada milímetro. O 

período em que foram realizados os experimentos, bem como as variáveis observadas 

estão apresentadas na Tabela 12. Os resultados demonstram que em todos os 

experimentos as intensidades médias simuladas estiveram de acordo com os valores 

previstos, com uma variação máxima de 4% identificada durante a realização do 

experimento 01, não comprometendo a análise dos resultados. 
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Tabela 12 - Variáveis observadas durante a simulação pluviométrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEM 
CONTAMINAÇÃO 

ARTIFICIAL 

1o Experimento (08/02/12) 2o Experimento (01/03/12) 3o Experimento (08/03/12) 

Hora Pressão Hora Pressão Hora Pressão 

15:30h 5 mca 11:25h 13,5 mca 11:25h 13,5 mca 

Tempo (s) Leitura (m3) I (mm/h) Tempo (s) Leitura (m3) I (mm/h) Tempo (s) Leitura (m3) I (mm/h) 

Inicio 0 5,835 - 0 6,196 - 0 6,788 - 
Após 1o milímetro 260 5,932 23 229 6,376 48 231 6,962 46 

Após 2o milímetro 445 6,007 25 401 6,509 47 400 7,092 47 

Após 3o milímetro 630 6,086 26 578 6,644 47 570 7,222 47 

Após 4o milímetro 815 6,155 23 758 6,775 44 750 7,352 44 

Intensidade (mm/h) 23,96 46,61 45,88 

COM 
CONTAMINAÇÃO 

ARTIFICIAL 

4o Experimento (08/05/12) 5o Experimento (29/05/12) 

Hora Pressão Hora Pressão 

11:25h 5 mca 11:25h 13,5 mca 

Tempo (s) Leitura (m3) I (mm/h) Tempo (s) Leitura (m3) I (mm/h) 

Inicio 0 8,002 - 0 8,354 - 
Após 1o milímetro 264 8,1 23 233 8,536 48 

Após 2o milímetro 452 8,17 23 407 8,667 46 

Após 3o milímetro 640 8,237 22 590 8,803 45 

Após 4o milímetro 820 8,31 25 770 8,93 43 

Intensidade (mm/h) 22,92 45,64 
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Foram realisadas análises fisico-químicas de todas as amostras em todos os 

experimentos conforme apresentado na Tabela 13 . Nos experimentos 04 e 05 também 

foram realizadas análises bacteriológicas. 

Merecem destaque os resultados obtidos para cor e turbidez no ponto 02 (antes 

do desvio). Os valores elevados decorrem do fato da área de captação estar localizada 

ao lado do pátio do estacionamento do Campus do Agreste (UFPE), em terreno sem 

pavimentação. Esses valores são 7,9 e 9,8 vezes superiores aos encontrados no interior 

dos desvio da cidade de Pesqueira – PE (SOUZA et al., 2011). 

Nos resultados ilustrados pela Figura 46, observa-se que os maiores valores de 

turbidez foram identificados durante os experimentos 02 e 04, chegando a atingir 641 

(UNT) e 386 (UNT), respectivamente. Teores de turbidez entre 10 e 56 NTU foram 

observados por Villarreal e Dixon (2005) na água de chuva que lavou o telhado em 

Ringdansen, uma área residencial em Norrköping, na Suécia.  

 

Figura 46 - Valores de turbidez durante os experimentos de simulação pluviométrica. 

 
 

A média e o desvio padrão dos parâmetros analisados (Tabela 14), relativo aos 5 

experimentos, sem separar as intensidades pluviométricas simuladas, apresenta valor 

médio de turbidez no interior do desvio após o primeiro milímetro de 113,17 UNT. 

Hagemann (2009) analisou a qualidade da água da chuva em intervalos de precipitação, 

durante vários eventos, no município de Santa Maria – RS, tendo encontrado valores de 

turbidez após contato com o telhado de captação e no interior do desvio após o primeiro 

milímetro, análogo ao encontrado nesta pesquisa. Os valores de turbidez no dispositivo 

instalado na UFSM, atingiram 89 UNT e autora sugere que este alto valor é proveniente 

da área de solo exposto na região, mesmo afimando que a região possui baixo tráfego de 

veículos. 
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Tabela 13 - Resultados físico-quimicos dos experimentos de simulação pluviométrica 

 

Ponto de 
Coleta 

Experimentos pH 
Alcalinidade 

(mg CaCO3/L) 
Cor aparente 
(mg Pt-Co/L) 

Cor real               
(mg Pt-Co/L) 

Turbidez 
(NTU) 

SDT 
(mg/L) 

SST 
(mg/L) 

Interior 
da Caixa 

01 8,78 222,48 6,00 4,00 1,96 822,00 - 

02 8,26 167,58 4,00 2,00 0,82 822,00 10,00 

03 8,76 137,49 4,00 1,00 0,69 822,00 1,00 

04 7,88 64,60 3,00 2,00 0,77 822,00 6,00 

05 7,10 74,61 3,00 2,00 0,84 822,00 7,00 

Antes do 
Desvio 

01 8,83 183,05 96,00 18,00 177,00 965,00 - 

02 8,54 198,38 338,00 21,00 641,00 - 1180,0
0 03 8,80 145,78 123,00 15,00 268,00 - 555,00 

04 8,00 175,79 489,00 33,00 386,00 - 1573,0
0 05 7,43 99,80 323,00 26,00 241,00 - 989,00 

Após              
1

o
 mm 

01 8,62 183,05 16,00 6,00 24,80 964,00 - 

02 8,72 155,64 23,00 5,00 40,50 - 86,00 

03 8,43 133,93 28,00 6,00 54,30 - 202,00 

04 7,47 59,90 18,00 4,00 22,40 - 215,00 

05 7,35 49,90 9,00 5,00 33,26 - 184,00 

Após              
2

o
 mm 

01 8,69 179,43 12,00 6,00 10,02 904,00 - 

02 8,59 160,43 14,00 5,00 17,20 - 39,00 

03 8,39 131,96 15,00 3,00 22,50 - 55,00 

04 7,45 62,25 14,00 3,00 15,66 - 123,00 

05 7,35 42,22 7,00 3,00 14,58 - 96,00 

Após              
3

o
 mm 

01 8,13 175,41 10,00 5,00 5,79 892,00 - 

02 8,64 152,54 10,00 4,00 16,50 - 41,00 

03 8,62 135,77 10,00 2,00 18,80 - 47,00 

04 7,42 63,82 9,00 3,00 13,77 - 85,00 

05 7,33 53,72 5,00 3,00 11,19 - 77,00 

Após              
4

o
 mm 

01 8,78 177,42 9,00 5,00 2,71 890,00 - 

02 8,65 159,30 8,00 4,00 12,40 - 28,00 

03 8,44 131,56 7,00 2,00 8,58 - 25,00 

04 7,71 63,82 5,00 3,00 9,34 - 63,00 

05 7,27 55,82 4,00 2,00 7,12 - 69,00 

Interior 
do 

desvio              
1

o
 mm 

01 8,62 161,73 34,00 9,00 63,00 967,00 - 

02 8,28 152,06 96,00 9,00 210,00 - 415,00 

03 8,43 120,10 51,00 8,00 115,00 - 292,00 

04 7,42 68,91 78,00 7,00 94,10 - 516,00 

05 7,39 61,84 41,00 8,00 83,77 - 432,00 

Interior 
do 

desvio              
2

o
 mm 

01 8,64 168,57 21,00 8,00 33,60 958,00 - 

02 8,20 165,56 49,00 7,00 81,20 - 206,00 

03 8,48 126,43 33,00 6,00 43,20 - 99,00 

04 7,38 64,99 39,00 6,00 39,30 - 328,00 

05 7,41 61,99 33,00 6,00 41,21 - 394,00 

Interior 
do 

desvio              
3

o
 mm 

01 8,54 163,34 21,00 7,00 29,10 944,00 - 

02 8,46 164,41 41,00 6,00 79,10 - 193,00 

03 8,46 131,17 25,00 5,00 42,20 - 70,90 

04 7,37 66,56 28,00 4,00 31,10 - 231,00 

05 7,32 59,94 24,00 4,00 29,55 - 151,00 

Interior 
do 

desvio              
4

o
 mm 

01 8,29 165,35 17,00 7,00 22,10 937,00 - 

02 8,44 153,74 30,00 5,00 66,10 - 192,00 

03 8,59 129,06 23,00 4,00 38,80 - 51,00 

04 7,22 62,25 23,00 4,00 27,80 - 142,00 

05 7,29 62,32 17,00 4,00 19,11 - 112,00 
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Tabela 14 - Média e desvio padrão dos parâmentros físico-químicos nos pontos de monitoramento. 

Ponto de Coleta pH 
Alcalinidade (mg 

CaCO3/L) 
Cor aparente           
(mg Pt-Co/L) 

Cor real                                     
(mg Pt-Co/L) 

Turbidez                             
(NTU) 

SDT                             
(mg/L) 

SST                                 
(mg/L) 

Interior da Caixa 8,00 ± 0,70 111,07 ± 49,60 4,00 ± 1,22 2,20 ± 1,10 0,78 ± 0,07 822,00 ± 0,00 6,00 ± 3,74 
Antes do Desvio 8,32 ± 0,60 154,94 ± 42,61 273,80 ± 163,71 22,60 ± 7,09 342,60 ± 42,61 965,00 ± 0,00 1074,25 ± 423,01 
Após 1o mm 8,12 ± 0,66 116,49 ± 58,96 18,80 ± 7,19 5,20 ± 0,84 35,05 ± 12,93 964,00 ± 0,00 171,75 ± 58,56 
Após 2o mm 7,95 ± 0,64 99,21 ± 56,08 12,40 ± 3,21 4,00 ± 1,41 17,49 ± 3,51 904,00 ± 0,00 78,25 ± 38,29 
Após 3o mm 8,00 ± 0,73 101,46 ± 49,94 8,80 ± 2,17 3,40 ± 1,14 15,07 ± 3,30 892,00 ± 0,00 62,50 ± 21,75 
Após 4o mm 8,02 ± 0,64 102,63 ± 50,82 6,60 ± 2,07 3,20 ± 1,30 9,36 ± 2,23 890,00 ± 0,00 46,25 ± 22,97 
Interior do desvio 
1o mm 

7,88 ± 0,55 100,73 ± 42,96 60,00 ± 26,16 8,20 ± 0,84 113,17 ± 57,28 967,00 ± 0,00 413,75 ± 92,40 

Interior do desvio 
2o mm 

7,87 ± 0,56 104,74 ± 50,26 35,00 ± 10,20 6,60 ± 0,89 51,23 ± 20,05 958,00 ± 0,00 256,75 ± 130,86 

Interior do desvio 
3o mm 

7,90 ± 0,64 105,52 ± 50,73 27,80 ± 7,79 5,20 ± 1,30 45,49 ± 23,11 944,00 ± 0,00 161,48 ± 68,66 

Interior do desvio 
4o mm 

7,89 ± 0,73 101,84 ± 46,77 22,00 ± 5,39 4,80 ± 1,30 37,95 ± 20,42 937,00 ± 0,00 124,25 ± 58,94 
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Uma vez que a precipitação é simulada, não se observa nos resultados obtidos 

modificações na qualidade da água em virtude da influência da atmosfera. As 

modificações de qualidade observadas são decorrentes do contato da água com o 

telhado e calhas (sistema de captação) e suas impurezas.  

A água que ao entrar em contato com a atmosfera confere um caráter ácido para 

a chuva, não foi observada nesta etapa da pesquisa. Avaliando a média do pH da água 

utilizada para a simulação da precipitação, 8,00, e o pH médio antes do desvio do 

primeiro milímetro, 8,32, observa-se uma pequena variação após o contato da água o 

sistema de captação. Esta variação após o desvio do primeiro milímetro é totalmente 

eliminada conforme pode ser observado na Tabela 14, confirmando que a variação da 

qualidade da água não foi influenciada pelas condições atmosféricas. Essa tendência de 

aumento do pH da água da chuva após sua passagem pelas áreas de captação já foi 

verificada por outros autores (JAQUES, 2005; PETERS, 2006), que compararam a 

qualidade da água coletada da atmosfera e de telhados, construídos não somente em 

cimento amianto, mas também em outros materiais como cerâmica e concreto.  

Outro parâmetro que merece destaque é a cor aparente proferida à água após o 

contato com a superfície de captação (antes do desvio), cujos valores oscilam entre 96 

mg Pt-Co/L e 489 mg Pt-Co/L (Figura 47), referente aos experimentos 01 e 04, 

respectivamente. Acredita-se que os altos valores, cor aparente (média de 273,8 mg Pt-

Co/L) e cor real (média de 22,6 mg Pt-Co/L) , decorrem dos mesmos motivos já 

comentados na análise da turbidez. 

 

Figura 47 - Cor aparente durante os experimentos de simulação pluviométrica. 

 

Para verificar a qualidade da água da chuva armazenada em cisternas na China, a 

ser utilizada para fins potáveis, coletadas através de diferentes sistemas de captação, 
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Zhu et al., (2004), verificaram que a água coletada através de superfícies rodoviárias 

apresentava cor real entre 13,8 mg Pt-Co/L e 26,4 mg Pt-Co/L, equivalente ao 

encontrado nesta pesquisa.  

As eficiências de redução de turbidez durante o descarte dos primeiros 

milímetros dos experimentos realizados foram em média superiores a 90%, tendo os 

experimentos 01, 03 e 05 resultados inferiores à média, porém com eficiências acima de 

80% (Figura 48). Ressalta-se que não houve influência da intensidade pluviométrica na 

remoção da turbidez, visto que os experimentos 03 e 05 foram realizados adotando 

intensidades extremas. As maiores eficiências foram observadas nos experimentos onde 

a turbidez antes do desvio do primeiro milímetro foram superiores (experimentos 02 e 

04). Em Vitória – ES, avaliando as modificações das características físico-químicas e 

microbiológicas da água da chuva ao longo de um sistema de aproveitamento, foi 

identificado que após o desvio de 0,5 mm a eficiência na remoção de turbidez atingiu 

98% em média (ANNECCHINI, 2005). 

 

Figura 48 - Eficiência na remoção da turbidez em cada experimento. 

 
 

O mesmo fenômeno observado na remoção da turbidez ocorreu com a remoção 

da cor. As eficiências de remoção foram em média superiores a 90%, tendo os 

experimentos 01, 03 resultados inferiores à média, porém com eficiências acima de 75% 

(Figura 49). Não ocorreu influência da intensidade pluviométrica na remoção da cor e as 

maiores eficiências foram observadas nos experimentos em que a cor antes do desvio do 

primeiro milímetro também foi superior (experimentos 02, 04 e 05). 
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Figura 49 - Eficiência na remoção da cor em cada experimento. 

 

Ao contrário do que foi observado nesta pesquisa, Hagemann (2009) afirma que 

intensidade da precipitação pode influenciar o poder de arraste da água, de forma que 

chuvas com pequena intensidade e pequeno volume provavelmente terão menor poder 

de carreamento dos materiais depositados sobre os telhados do que chuvas mais 

intensas. Provavelmente isso não foi identificado uma vez que o material existente na 

superfície de captação da instalação experimental é predominantemente fino (argilo-

arenoso) podendo ser facilmente carreado, mesmo com chuvas de menor intensidade. 

Analisando a média dos parâmetros cor e turbidez relativo aos cinco 

experimentos realizados, constatou-se que o primeiro milímetro foi responsável pela 

maior parcela de contribuição na melhoria da qualidade da água, onde as impurezas 

foram direcionadas para o interior do desvio impedindo que chegassem à cisterna 

(Figura 50). O incremento proveniente do descarte dos demais milímetros (2º, 3º e 4º 

mm) teve pouca alteração em relação ao primeiro, confirmando a importância do 

descarte do primeiro milímetro em cada evento chuvoso. 

 

Figura 50 - Média dos parâmentros cor e turbidez durante 

 os experimentos com precipitação simulada. 
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Os resultados das análises bacteriológicas realizados nos experimentos 04 e 05 

com precipitação simulada estão apresentados na Tabela 15. A contaminação da área de 

captação foi realizada artificialmente sendo simuladas as intensidades pluviométricas de 

23 mm/h (experimento 04) e 46 mm/h (experimento 05). 

 

Tabela 15 - Resultados bacteriológicos durante os experimentos com precipitação 

simulada. 

Ponto de 
Coleta 

Experimentos 
Bactérias Heterotróficas                       

(UFC/mL) 
Coliformes Totais 

(NMP/mL) 
E-Coli 

(NMP/mL) 

Interior da 
Caixa 

04 915 2.050 0 
05 830 860 0 

Antes do 
Desvio 

04 62.550 193.500 15.050 
05 11.515 728.300 14.250 

Após 1o mm 
04 2.897 2.030 200 
05 3.150 13.400 0 

Após 2o mm 
04 2.153 510 0 

05 1.480 4.960 0 

Após 3o mm 
04 1.250 1.480 0 
05 810 4.280 0 

Após 4o mm 
04 1.078 750 0 
05 460 3.310 0 

Interior do 
desvio - 1o mm 

04 29.700 20.700 3.100 
05 7.355 50.400 3.100 

Interior do 
desvio - 2o mm 

04 17.178 14.510 520 
05 2.220 9.200 940 

Interior do 
desvio - 3o mm 

04 3.220 14.735 740 
05 2.010 7.100 615 

Interior do 
desvio - 4o mm 

04 1.045 9.815 520 
05 710 4.200 200 

 

 

O comportamento observado nos parâmetros microbiológicos foi semelhante ao 

observado para cor e turbidez. Os valores encontrados para coliformes totais nos 

experimentos 04 e 05 (Figura 51), logo após o contato da água com a superfície de 

captação foram no mínimo 33 vezes superiores (experimento 04) quando comparado 

aos encontrados por Zhu et al. (2004), ao analisar a qualidade da água na China 

utilizando superfícies de terra compactada ou encostas montanhosas cobertas com 

plástico como superfície de captação. A água era conduzida para as cisternas através de 

valas e estas eram armazenadas principalmente para a irrigação e eventualmente para 

beber. O autor ainda ressalta que o alto valor encontrado de coliformes totais, em média 

5800 NMP/100 mL, deve-se ao fato da região em estudo ter criação extensiva de gado e 
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aves de capoeira. Neste caso observa-se que a importância do 1º mm descartado é mais 

evidente para os parâmetros microbiológicos. 

 

Figura 51 - Coliformes totais quantificados durante os  

experimentos com precipitação simulada. 

  

Os maiores valores para as bactérias heterotróficas também foram identificados 

logo após o contato da água com a superfície de captação (antes do desvio), observando 

que o maior valor encontrado para as bactérias heterotróficas ocorreu no experimento 04 

enquanto este apresentou o menor valor para coliformes totais (Figura 52). Esta relação 

também foi identificada nos demais pontos de monitoramento do experimento 04, com 

pequena variação no ponto após o primeiro milímetro. 

 

Figura 52 - Bactérias heterotróficas quantificadas durante os  

experimentos com precipitação simulada. 

 

Avaliando a qualidade da água armazenada nas cisternas localizadas no 

arquipélago das Ilhas Virgens, nos Estados Unidos, Crabtree et al. (1996) detectaram, 
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analogamente ao encontrado nesta pesquisa, altos níveis de bactérias heterotróficas (9,9 

x 10
5
 UFC/ml) e coliformes totais (> 2000 mL UFC/100 mL).  

A eficiência de remoção dos parâmetros microbiológicos observado nos 

experimentos 04 e 05 são apresentadas na Figura 53.  A remoção de coliformes totais 

após desvio do primeiro milímetro foi da ordem de 98%, com a menor intensidade, e 

chegando a 99% quando simulada a maior intensidade de precipitação. No entanto, para 

bactérias heterotróficas, observamos uma remoção de 95% no experimento 04 (menor 

intensidade), sendo este valor atingido pelo experimento 05 (maior intensidade) apenas 

após o desvio do quarto milímetro. Mais uma vez constatamos que a maior eficiência 

apresenta-se no experimento com maior valor do parâmetro obtido no ponto antes do 

desvio, visto que o valor máximo das bactérias heterotróficas obtido no experimento 05 

é cinco vezes menor que o obtido no experimento 04. 

 

Figura 53 - Eficiência de remoção bacteriológica durante  

os experimentos com precipitação simulada. 

 

Para E.coli o desempenho foi ainda melhor, redução de 99% no experimento 04 

e 100% no experimento 05 após o desvio do 1º milímetro da precipitação simulada. 

Neste caso fica mais evidente a importância de se desviar o primeiro milímetro de 

precipitação. Lee e Bak (2012) avaliaram a influência do tipo de material do telhado 

sobre a qualidade da água de chuva escoada. Os autores detectaram baixo níveis de 

E.coli para todos os materiais avaliados, sendo 14 UFC/100 mL para telhado de 

madeira, 18 UFC/100 mL para concreto, 8 UFC/100 mL para telha cerâmica e 4 

UFC/100 mL para telha de aço galvanizado. 

Em monitoramento realizado durante 3 anos em 23 cisternas localizadas na ilha 

de Kefalonia – Grécia, foi constatado que 40,9% das 300 amostras apresentavam E.coli, 

mesmo que em pequena concentração. A pesquisa ainda revelou que os parâmetros 

microbiológicos foram afetados principalmente pelo nível de limpeza das áreas de 

captação (SAZAKLI, ALEXOPOULOS e LEOTSINIDIS, 2007). 
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5.3. Verificação da eficiência do desvio em tubos acoplados como 

barreira sanitária. 

Buscando analisar o comportamento e a eficiência do dispositivo de desvio, 

acompanhando as variações na qualidade da água durante o percurso até a cisterna da 

residência, foram realizados dois experimentos com precipitação natural ocorridos em 

dois anos consecutivos, na mesma época do ano (entre os meses de agosto e setembro). 

Nos dois experimentos realizados observa-se influência nos parâmetros provocada pelo 

desvio do primeiro milímetro de chuva. 

A Figura 54 apresenta os resultados obtidos para o pH ao longo do percurso da 

precipitação atmosférica. Tanto para a água coletada da atmosfera como para a que 

passou pelos telhados, os valores do pH apresentaram pouca variação. No entanto, o pH 

no interior da cisterna esteve próximo de 8,0, devido a influência da alcalinidade do 

cimento presente no material de construção da cisterna. Com relação ao parâmetro de 

potabilidade estabelecido pela Legislação Brasileira através da Portaria n° 2914/2011 do 

Ministério da Saúde, o pH, em todos os pontos, atendeu ao limite estabelecido.  

 

Figura 54 - pH nos pontos de coleta dos experimentos dos anos 1 e 2 

 
 

Comportamento semelhante ao pH foi observado para alcalinidade (Figura 55), 

que apresentou variação entre 5 e 8 mg CaCO3/L nos quatro primeiros pontos, com 

valor máximo observado no interior da cisterna, igual 29,38 mg CaCO3/L no 

experimento 01 e de 40,50 mg CaCO3/L no experimento 02. É provável que esse 

aumento significativo de alcalinidade seja decorrente da solubilização de compostos 
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usados na confecção das cisternas. Para água da chuva, dados semelhantes foram 

encontrados por Hagemann (2009), quando encontrou valores médios de alcalinidade 

entre 3,5 e 8,0 mg CaCO3/L, na água coletada diretamente da atmosfera. Neste estudo 

realizado por Hagemann (2009) a coleta da água da chuva foi realizada no município de 

Santa Maria/RS, próximo à rodovia RST 284, buscando avaliar a qualidade da água da 

chuva nas proximidades de uma potencial fonte de poluição atmosférica. 

 

Figura 55 - Alcalinidade nos pontos de coleta dos experimentos dos anos 1 e 2 

 
  

Observa-se, portanto, um aumento da alcalinidade da água armazenada no 

interior da cisterna, construída há 6 anos, em relação aos experimentos 01 e 02 

realizados. O aumento da alcalinidade pode estar relacionado à dissolução da superfície 

de cimento presente nas paredes da cisterna, removendo o carbonato de cálcio presente 

na composição do cimento. Uma água mais alcalina pode influenciar de maneira 

negativa a manutenção e vida útil da cisterna. Essa mesma tendência foi também 

observada com o aumento da condutividade, expressando indiretamente a capacidade de 

corrosão da água armazenada e, indiretamente, a salinidade e a quantidade de sólidos 

dissolvidos presentes. 

Em relação à turbidez () os valores obtidos após o desvio (ponto D), em ambos 

os experimentos, comparados com os valores obtidos no interior do desvio, ponto C, 

indicaram que o dispositivo de descarte foi eficiente em reter partículas em suspensão, 

com eficiência iguais a 62,4% e 49,6%, respectivamente para os anos 1 e 2. Observa-se 

ainda que em ambos os experimentos os valores encontrados nos pontos após o desvio e 
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no interior da cisterna estão de acordo com o padrão de potabilidade estabelecido pela 

Portaria MS nº 2.914/2011 que limita a turbidez em 5 UNT na rede de distribuição. 

Comparando esses resultados com os obtidos para o experimento com precipitação 

simulada (eficiência de remoção de turbidez igual a 93,7%), cabe ressaltar que é 

provável que as amostras coletadas no experimento com precipitação natural podem não 

ter sido coletadas imediatamente após o início da precipitação, o que pode ter causado 

tal diferença. Além disso, deve ser avaliado a turbidez inicial, pois maior será a remoção 

quanto maior for o valor inicial, que neste caso foi baixo. 

 

Figura 56 - Turbidez nos pontos de coleta dos experimentos dos anos 1 e 2 

 

Durante os períodos secos, as áreas de captação da água de chuva interceptam e 

acumulam resíduos como folhas, poeira, pequenos animais mortos, fezes de animais, 

poluentes do tráfego e indústrias, entre outros. A primeira parte da chuva tende a lavar a 

atmosfera e a superfície de captação, carreando consigo os poluentes presentes nestes 

dois ambientes. A qualidade da água da primeira chuva vai depender, entre outros 

fatores, dos tipos de poluentes presentes na área e do período antecedente sem 

precipitação. A determinação de um parâmetro simples como a turbidez pode ser a 

princípio um eficiente indicador de contaminação 

O reservatório de descarte é um dispositivo que se destina à retenção temporária 

e posterior descarte da água coletada na fase inicial da precipitação. O seu objetivo é 

evitar que a primeira parcela da chuva interfira na qualidade da água coletada 

posteriormente. Os sólidos suspensos são os principais responsáveis pela turbidez, 
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sendo que valores elevados podem reduzir a eficiência da desinfecção da água, pela 

proteção física dos microrganismos do contato direto com o desinfetante. 

Observando o ponto E da Figura 56, podemos constatar que após o primeiro 

experimento, quando houve a instalação do desvio, houve redução da turbidez quando 

comparado ao segundo experimento, reduzindo de 1,05 NTU para 0,41 NTU. Sendo 

assim, fica caracterizada a eficiência do desvio das primeiras águas de chuva na 

melhoria da qualidade da água armazenada em cisternas. 

A Figura 57 apresenta o resultado referente ao parâmetro cor aparente. Os 

sólidos dissolvidos são os principais responsáveis por conferir coloração à água. 

Observa-se que o valor máximo foi obtido no experimento 01 na água que passou pelo 

telhado, com valor igual a 6,0 mg Pt-Co/L. Os valores encontrados no interior da 

cisterna estão semelhantes com os valores encontrados na água da chuva (< 1 mg Pt-

Co/L).  

 

Figura 57 - Cor Aparente nos pontos de coleta dos experimentos dos anos 1 e 2 

 

Isso indica que o contato da água com a superfície de captação, promovendo a 

lavagem do telhado, contribuiu para a deterioração da qualidade da água referente ao 

parãmetro cor aparente, representando importante fonte de contaminação. Apesar disso, 

destaca-se que o dispositivo de desvio foi eficiente em evitar que essa contaminação 

chegasse ao interior da cisterna. Essa observação indica que é provável que a cor 

aparente detectada nas amostras coletadas nos pontos B, C e D (Figura 57) seja 

proveniente de material em suspensão na água, uma vez que foi retida pelo dispositivo 
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de desvio. Em todos os pontos os valores encontrados atendem ao padrão de 

potabilidade estabelecido pela Portaria MS nº 2.914/2011 que estabelece limite de 15 

UNT para ser considerada como potável. 

Os resultados obtidos para coliformes totais e bactérias heterotróficas totais são 

apresentados na Figura 58 e na Figura 59. Esses resultados confirmam a importância do 

desvio das primeiras águas de chuvas como barreira sanitária na melhoria da qualidade 

da água armazenada em cisternas. Foi observada remoção de coliformes totais de 96,5% 

no ano 2 (do ponto B ao ponto D). Destaca-se o baixo teor de coliformes observado no 

ano 1, ponto B. É provável que a amostra tenha sido coletada após a água ter lavado o 

telhado e a atmosfera, estando as impurezas retidas no desvio. Quando a referência 

passa a ser bactérias heterotróficas a redução foi de 37,3% no ano 1 e 44,8% no ano 2, 

entre os pontos B e D. De forma semelhante ao observado com a precipitação simulada, 

não foi detectada E-coli nas amostras após o desvio em ambos os anos de avaliação. 

Isso reforça a funcionalidade do desvio com relação a esse parâmetro. 

 

Figura 58 - Coliformes totais nos pontos de coleta dos experimentos dos anos 1 e 2 
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Figura 59 - Bactérias heterotróficas nos pontos de coleta  

dos experimentos dos anos 1 e 2 
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6. CONCLUSÕES 

Quanto às características físico-químicas estudadas verifica-se que a qualidade 

da água armazenada em todas as cisternas monitoradas atende ao exigido pela Portaria 

n° 2914 de 12/12/2011 do Ministério da Saúde, só ultrapassando o valor recomendado 

pela legislação brasileira para cor aparente em 8,1% das amostras. Em relação aos 

parâmetros bacteriológicos foi observada a presença de coliformes totais em 100% das 

amostras coletadas, E-coli em 73,8% e bactérias heterotróficas totais acima do máximo 

aceitável em 46,6% das amostras, sendo portanto recomendado a desinfecção para o seu 

uso. 

Os resultados do monitoramento indicaram que o tempo de construção da 

cisterna, a forma de manejo e a presença de dispositivo de desvio influenciam de forma 

considerável a qualidade da água. Também foi possível perceber que existe relação 

direta entre a alcalinidade total e a idade da cisterna, bem como o aumento do volume 

de chuva proporciona redução da concentração na maioria dos parâmetros (alcalinidade 

total, cloretos, condutividade, dureza total, pH e SDT), exceto da cor aparente e 

parâmetros bacteriológicos (bactérias heterotróficas, coliformes totais e E.coli. Em todas 

as cisternas monitoradas houve pelo menos um mês do ano em que a água atendeu aos 

parâmetros de potabilidade. 

A realização dos experimentos demonstrou que a degradação da qualidade da 

água observada durante a simulação pluviométrica foi decorrente exclusivamente do 

contato da água com o telhado e calhas (sistema de captação). Não se detectou 

influência significativa dos valores de intensidade de precipitação avaliados (23 mm/h e 

46 mm/h) sobre a introdução de poluentes na água, bem como sobre a remoção destes 

para os quatro primeiros milímetros avaliados, para cor e turbidez e parâmetros 

bacteriológicos analisados. Isso decorre do fato de o material existente na superfície de 

captação da instalação experimental ser predominantemente fino (argilo-arenoso), 

podendo ser facilmente carreado, mesmo com chuvas de menor intensidade. 

Durante a simulação pluviométrica foram identificados valores médios para cor 

aparente e turbidez, após contato da água com a superfície de captação, na ordem de 

274 mg Pt-Co/L e 342 NTU, respectivamente, ocorrendo  remoção média de 93,2% para 

cor aparente e 98% para a turbidez após o desvio do primeiro milímetro. Em relação aos 

parâmetros bacteriológicos também se observou excelente eficiência, após descarte do 

primeiro milímetro, na remoção de coliformes totais e E.coli, atingindo índices de 98 e 

100%, respectivamente.  
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Ao avaliar o desempenho do dispositivo de desvio automático instalado em uma 

residência em Pesqueira – PE, os resultados do experimento de captação de água de 

chuva indicaram que a água da chuva sem contato com o telhado apresenta 

características de potabilidade (Portaria n° 2914/2011). No entanto, após passar pelo 

telhado impurezas são adicionadas à água, conferindo aumento nos teores de turbidez, 

cor, além da contaminação por coliformes totais, bactérias heterotróficas e E-coli. Ao 

atingir o dispositivo de desvio automático das primeiras águas de chuva, foi observada 

redução importante de alguns parâmetros, sendo 62,4%, 96,5% e 100% para turbidez, 

coliformes totais e E-coli, respectivamente. 

Esses resultados indicam que o desvio automático das primeiras águas de chuva 

exerceu seu papel retendo parte das impurezas decorrente do contato da água da chuva 

com a superfície de captação ou presentes na atmosfera, interferindo diretamente e 

melhorando a qualidade da água armazenada na cisterna. Além da retenção imediata de 

impurezas, outra conclusão importante foi constatar que em pouco mais de um ano 

percebe-se a influência da utilização do desvio das primeiras chuvas na qualidade da 

água armazenada no interior da cisterna, uma vez que houve redução de coliformes 

totais em 82,9% comparando os resultados do primeiro experimento em relação ao 

segundo, além da expressiva redução da turbidez (60,9%) durante o mesmo período. 

Nesse caso específico o sistema apresentou capacidade em reduzir os coliformes totais e 

a turbidez, enquadrando aos níveis aceitáveis de potabilidade (Portaria n° 2914/2011) 

todos os parâmetros, exceto o bacteriológico.  

Portanto, os estudos realizados confirmam a viabilidade da técnica de captação e 

armazenamento da água de chuva, podendo caracterizar-se como uma solução para 

abastecimento de água de qualidade para consumo humano e indicam que o desvio do 

primeiro milímetro de chuva é extremamente importante para garantir o 

encaminhamento de água de boa qualidade às cisternas, sendo configurado como 

barreira sanitária à contaminação da água. 
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7. RECOMENDAÇÕES 

Considerando que apenas uma cisterna monitorada foi contemplada com o 

dispositivo de desvio automático construído em tubos de PVC, recomenda-se a 

continuidade do monitoramento com construção deste tipo de desvio em número maior 

de cisternas. Sugere-se também que o monitoramento da qualidade da água deve ser 

iniciado antes do período chuvoso e com a cisterna com baixo nível de água, 

objetivando garantir que toda a água armazenada não sofreu influência do primeiro 

milímetro. Com a continuidade desta pesquisa sugerimos efetuar um planejamento 

estatístico, visto que um maior número de variáveis estará disponível. Certamente novas 

investigações devem ser realizadas e os devidos reparos deverão ser feitos para 

excelência do modelo. 

Estudar a possibilidade de realizar a desinfecção da água a ser utilizada para 

beber pela população, após avaliação da sua eficiência sobre microrganismos mais 

resistentes, objetivando garantir água em quantidade e qualidade suficientes ao consumo 

humano. Para conscientização da população da importância do desvio das primeiras 

águas de chuva, bem como da importância da desinfecção da água de beber, faz-se 

necessário participação das entidades públicas colaborando com a implementação das 

ações de educação ambiental. 

Também se faz necessário um maior aprofundamento dos estudos relativos à 

influência da intensidade pluviométrica, em escala real, na remoção de contaminantes. 

Recomendamos ainda a elaboração de uma legislação específica para utilização da água 

de chuva para fins potáveis, bem como a transferência da tecnologia do desvio 

automático das primeiras águas de chuva, incorporando as barreiras sanitárias aos 

programas dos Governos Federais e Estaduais, além de iniciar estudos sobre a qualidade 

da água armazenada em cisternas plásticas, que tendem a substituir as cisternas em 

placas de cimento aqui estudadas. 
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