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Resumo: A maior parte da população que não dispõe de fonte segura de água para consumo residem em áreas 

consideradas rurais, com habitações espaçadas e distantes de centros urbanos. Isso dificulta ainda mais a conjectura 

de sistemas de saneamento convencionais. Visando minimizar o cenário desfavorável de disponibilidade e acesso à 

água na Amazônia, iniciativas de implantação de soluções alternativas de abastecimento de água têm sido 

implementada na região por entidades governamentais e não governamentais. O Salta-Z é uma solução de 

tratamento para fins de consumo humano em residências localizadas no meio rural, sendo esse de baixo custo, 

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

objetivo deste trabalho é fazer uma análise da potabilidade da água tratada pela solução alternativa coletiva 

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

estabelecidos pela portaria vigente. A partir dos resultados que serão levantados poderá-se dizer se a utilização de 

uma solução alternativa como o Salta-z, está de fato sendo um sistema eficiente para levar água de qualidade a 

população da zona rural. 

 
Palavras-chave: água; salta-z; potabilidade; solução alternativa. 

 
 

Introdução 

 

O No Brasil, apesar das ricas reservas hidrográficas boa parte da população ainda convive com falhas em seu 

sistema de saneamento básico e apesar de ainda contarem com essa abundância, não consomem água tratada dentro dos 

padrões específicos para o uso humano (IVANISSEVICH, 2017). Devido ausência de saneamento básico a população 

torna-se vulnerável à contaminação da água superficial (principal fonte de captação), em decorrência da necessidade de 

obtenção do recurso e ao desconhecimento dos riscos decorrentes do despejo de seus resíduos sobre fontes de águas 

superficiais. 

O fornecimento de água potável e o saneamento básico vem sendo um dos grandes desafios críticos para se alcançar 

o desenvolvimento sustentável, sendo destacados pela Organização das Nações Unidas (ONU) em seus ‘Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM) ’ no ano de 2000 e reforçados pelos ‘Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(ODS)’ em 2015.  

Nesta perspectiva Vieira (2011), disserta que a dificuldade na formulação e execução de políticas para as áreas 

rurais constitui a causa fundamental para a discrepância entre o rural e urbano. A assertiva fundamenta-se nas 

particularidades das áreas rurais, como a dispersão da população, o baixo nível socioeconômico dos habitantes, a 

necessidade de utilizar tecnologias não convencionais e a dificuldade de se garantirem assistência técnica e capacitação 

aos prestadores dos serviços locais, cuja capacidade é muito reduzida.  

No município de Manacapuru existem comunidades rurais que se organizam as margens dos cursos de águas. Nestas 

áreas percebe-se que o cotidiano se molda ao ciclo das águas, que sobe inundam e secam, chegando a ter variações entre 

os picos de cheia e seca superior a dez metros. Desta forma, quando ocorre a vazante dos rios, muitos mananciais 

superficiais secam completamente ou ficam com pouca lâmina de água, inviabilizando seu aproveitamento para 

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

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

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

governamentais, não governamentais (FUNASA, 2018). Objetivou-se a implantação de uma Solução Alternativa 

Coletiva de tratamento de água (SALTA-Z), para fins de consumo humano em comunidades da zona rural, sendo esse 

de baixo custo, de fácil manutenção e operação e que realmente atenda aos padrões de potabilidade. 

 

Material e Métodos 

 
O estudo foi realizado no município de Manacapuru, uma cidade do Estado do Amazonas conhecida como 

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

com o rio que leva o nome da cidade (LIMA, 2011), e foi fundada em 15 de fevereiro de 1786, porém, somente em 16 

de julho de 1932 foi elevada à categoria de município.  



As comunidades Arapapá e Lago preto ficam na AM 070 no km 8 entrando no Ramal Bela Vista. A comunidade 

Arapapá conta com 624 habitantes e a comunidade Lago preto com 1070 habitantes (Defesa civil, 2020). Os rios têm 

significado ímpar e essencial para essas comunidades. 

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

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

que se dá a mesma.  

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

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

demonstram a influência existente entre a química dos sistemas de rios e a geologia de suas respectivas bacias 

hidrográficas (ZEIDEMANN, 2001). 

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

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

drenagem com solo arenoso coberto pela vegetação da Amazônia.  

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

possíveis alterações futuras em função da evolução da ocupação da bacia. 

 

 

 

                Figura 1-Arapapá -3.284276° de latitude Sul e -60.407567°” de longitude Oeste.                      

                Lago Preto -3.286469° ° de latitude Sul e -60.407567°” de longitude Oeste. 

 

Fonte: Imagem do Google Earth(2020). 

 
Foram coletadas 6 amostras em cada solução alternativa de tratamento de água (Salta-Z), sendo eles; 3 (três) onde é 

feito a captação pelo Rio Solimões, e a outras 3 (três) a sua captação é feita no Lago Preto, com o objetivo de verificar 

se água chegará com a mesma qualidade em cada uma das comunidades em estudo. Foram realizados os procedimentos 

seguindo as recomendações do Manual Técnico de Coleta de Amostras de Águas disponibilizado pelo Ministério 

Público de Santa Catarina para coleta, condicionamento e transporte. O tempo decorrido de transporte das amostras até 

o laboratório de Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto (SAAE), foi em torno de 1(uma) hora e 30 min.  

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

dados como, cor, turbidez, cloro residual e pH. Os ensaios de análise da água seguiram as normas padrões de 

procedimento descritas no livro Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater (EATON et al, 2005), e 

comparados com os parâmetros de qualidade da água definidos pela Portaria nº de 12 de dezembro de 2011 – Ministério 

da Saúde.  

 
Resultados e Discussão 

 
Durante o período de monitoramento das propriedades físico-químicas e microbiológicas da água – entre os meses 

de fevereiro de 2020 á Maio de 2021 – pôde-se analisar parâmetros físicos e químicos como: pH, turbidez, cloro 

residual livre, cor aparente, condutividade. Tais parâmetros têm importância estética e higiênica. E os resultados obtidos 

foram comparados com a legislação vigente, Portaria GM/MS nº 888 de 04 de maio de 2021.  

As propriedades físico-químicas estiveram em consonância com os parâmentros de potabilidade estabelecidos pelo 

Ministério da Saúde. O pH variou entre 6,22 e 7,16 em ambos os chafarizes. A turbidez, que deve ser, no máximo, 5 

UNT, variou entre 1,74 e 1,99 UNT.  



O Art. 32 da Portaria nº 888 (Brasil, 2021) recomenda o teor máximo de 2 mg/L de cloro residual livre para 

qualquer ponto do sistema de abastecimento de água. Durante os meses coletados, nas comunidades Lago Preto  e 

Arapapá, o teor de cloro residual livre esteve entre 0,3 e 1,5 mg/L.  

A cor da água é um dos parâmetros estéticos, tal como a turbidez. Desta forma, a cor aparente das amostras 

coletadas teve variação de 0,2 e 3 UH; sendo 15 UH o máximo permitido pela Portaria MS Nº 888/2021. A 

condutividade estiveram entre 0,34 e 2,24 μS/cm.  

A qualidade microbiológica da água é importante no processo de estudo da potabilidade da mesma e de sua ligação 

com doenças de transmissão oro-fecal. Uma vez que existe uma grande diversidade de micro-organismos patogênicos 

que podem estar presentes na água (BRASIL, 2006). 

Em decorrência da dificuldade de analisar todos os micro-organismos presentes na água, o Ministério da Saúde 

(2006) estabelece que se deve avaliar apenas a presença dos principais micro-organismos encontrados na água. 

Portanto, foram feitos estudos qualitativos das propriedades microbiológicas das amostras de água.  

As análises buscavam detectar a presença ou ausência de coliformes totais, coliformes termotolerantes e de 

Escherichia coli nas amostras de água. De acordo com a Tabela 1, pode-se observar que houve presença de coliformes 

totais em todas as análises em ambas comunidades. 

No último mês de monitoramento, em maio 2021 não houve qualquer ocorrência de coliformes termorresistentes e 

E. Coli durante os meses de análise da água. 

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

Parâmetros Portaria 

Nº 

888/2021 

Amostra1 

(Arapapá) 

Amostra 2 

(Lago 

Preto) 

Amostra 3 

(Lago 

preto)  

Amostra 4 

(Arapapá)  

Amostra 

5(Arapapá) 

Amostra 

6 (lago 

Preto) 

 

pH 

 

6,0 a 9,5 7,05 7,14 7,2 7.06 6,22 7,16 

Turbidez 

 

Máximo de 

5,0 UT 
1,74 2,99 1,70 2,95 2,97 1,90 

Cor Aparente 

 

Máximo de 

15 UH 
<5 <5 <4 <4 <5 <5 

Condutividade 

Maximo 

50μS/cm 

 

0,34 0,16 0,36 0.26 0,42 2,25 

Cloro residual 

0,2 ppm ≤ 

CRL ≤ 2,0 

ppm 

 

0,7 0,4 1,5 0,8 0,3 0,5 

Coliformes 

Totais 

UFC/100ml 

Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência 
 

Ausência 

 

Ausência 

 Fonte: Autor (2021).  

 
Através da aplicação do questionário, pôde-se observar que 80% da população que utilizam a água da solução 

alternativa faz o consumo direto. Ao serem questionados sobre o uso da água nas residências, grande parte dos 

habitantes afirma fazer uso direto da água tratada somente para o preparo de alimentos. 

 Ao fim do questionário podemos constatar que a solução alternativa de tratamento de água (Salta-z), melhorou em 

100% a qualidade de vida dos moradores de ambas as comunidades, logo a qualidade de saúde da comunidade está 

sendo reintegrada com projeto que realmente funciona, levando assim saneamento básico as comunidades rurais do 

município de Manacapuru.  

 

Grafico 1 - Melhorou a qualidade de vida  dos comunitários 

 
Fonte:Autora(2021). 
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Conclusão 

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

tratamento de água com Zeólita (Salta-z), está de fato sendo um sistema eficiente para levar água de qualidade a 

população da zona rural. Tendo em vista que a necessidade de levar saneamento básico aos mesmos é de grande e 

fundamental importância. Logo que as comunidades em estudo já estão recebendo tratamento adequado na captação de 

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

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