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Resumo
Visando a melhorar a disponibilidade hídrica nos grandes centros urbanos, torna-se necessária a busca por 

tecnologias para conservação, aproveitamento e reúso de água. O uso de fontes alternativas para fins não- 

potáveis, como o aproveitamento de águas pluviais, apresenta-se como uma alternativa viável para a re-

dução da demanda por água potável, sendo necessário estudar a qualidade da água obtida bem como téc-

nicas de tratamento eficazes para melhoria e preservação da qualidade da água para atendimento de usos 

mais restritivos. Dessa forma, este trabalho tem por objetivo avaliar a influência da superfície de captação 

e dos volumes de descarte (first-flush) na qualidade da água precipitada e a eficiência da filtração rápida 

descendente em areia na melhoria e preservação de sua qualidade. A qualidade das águas bruta e tratada 

foi avaliada em função dos parâmetros: turbidez, cor aparente, sólidos totais, condutividade elétrica, pH e 

alcalinidade; bem como ecotoxicidade com o organismo-teste Artemia salina. Os resultados evidenciaram a 

importância do descarte do início da precipitação na melhoria da qualidade da água reservada e na prolon-

gação da vida útil do tratamento. O tratamento da água por filtração permitiu o ajuste das características 

físicas e químicas avaliadas em conformidade com a NBR 15.527, além de remover o efeito tóxico, no caso da 

cobertura de material metálico.  

Palavras-chave: Água de chuva. First-flush. Filtração. Ecotoxicidade. Artemia salina.

Abstract
Aiming to improve water availability in large urban centers, the search for technologies for conservation, use and 

reuse becomes necessary. The use of alternative sources for non-potable purposes, such as rainwater use, is a vi-

able alternative to reduce the demand for drinking water; being necessary to study the quality of water obtained 

as well as effective treatment techniques to improve and preserve the quality of water to meet more restrictive 

uses. Thus, this work aims to evaluate the influence of the catchment surface, of the first-flush on precipitated 

water quality and the efficiency of rapid sand filtration in improving and preserving its quality. The quality of raw 

and treated water was evaluated according to the parameters: turbidity, apparent color, total solids, electrical 
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1 INTRODUÇÃO
A disponibilidade de água potável é um desafio 

para a sociedade moderna, constituindo fator 

limitante para o desenvolvimento agrícola, ur-

bano e industrial, principalmente para as regiões 

metropolitanas, onde a urbanização e o adensa-

mento populacional, aliados ao lançamento de 

efluentes domiciliares e industriais nos corpos 

hídricos, causam escassez e prejuízos à qualida-

de desse recurso.

Atualmente, estima-se que 3,6 bilhões de pes-

soas vivem em áreas que apresentam potencial 

escassez de água, podendo chegar a 5,7 bilhões 

até 2050 (WWAP, 2018). Apesar de o Brasil ter a 

maior disponibilidade de água doce do mundo, a 

partir de 2014 a falta de água se tornou crítica. 

Em 2017, cerca de 38 milhões de pessoas foram 

atingidas por secas e estiagens, e 51% (2.839) 

dos municípios brasileiros decretaram Situação 

de Emergência - SE ou Estado de Calamidade 

Pública - ECP, sendo 80% destes residentes da 

região Nordeste (ANA, 2018).

No entanto, a escassez de água não é atributo ex-

clusivo das regiões áridas e semiáridas. Regiões 

com recursos hídricos abundantes sofrem escas-

sez devido a demandas excessivamente elevadas, 

degradação da qualidade deste recurso e confli-

tos de usos, afetando a qualidade de vida e o de-

senvolvimento econômico regional.

Visando melhorar a disponibilidade hídrica nos 

grandes centros urbanos, torna-se necessá-

ria a busca por tecnologias para conservação, 

aproveitamento e reúso de água. Neste sentido, 

recentemente estados e municípios brasilei-

ros têm instituído legislações específicas, bem 

como normatizações técnicas sobre o assunto 

(ABNT, 2019a; ABNT, 2019b; ABNT 2019c; LON-

DRINA, 2009).

A NBR 15.527 apresenta os parâmetros de qua-

lidade da água de chuva para fins não-potá-

veis, sendo eles: cloro residual livre entre 0,5 e  

2,0 mg L-1, Escherichia coli, que deve ser menor 

que 200 organismos por 100 mL, turbidez infe-

rior a 5,0 UNT e pH entre 6,0 e 9,0.

O uso de fontes alternativas para fins não-potá-

veis, como o aproveitamento de águas pluviais, 

apresenta-se viável para a redução da demanda 

por água potável, sendo prática comum em mui-

tas nações há milhares de anos, especialmente 

nas zonas áridas ou remotas, onde o abasteci-

mento de água por meio de redes de distribuição 

é inviável técnica ou economicamente.

Para atender às novas legislações, há a neces-

sidade premente de realizar estudos sobre os 

aspectos qualitativos das águas pluviais, bem 

como o desenvolvimento de alternativas técni-

cas viáveis para melhoria e preservação de sua 

qualidade, visando ao atendimento de usos não- 

potáveis mais exigentes, bem como garantir o 

uso prolongado, colaborando assim para a redu-

ção da demanda por água potável.

2 OBJETIVO
Avaliar a influência da superfície de captação e 

dos volumes de descarte (first-flush) na qualida-

de da água precipitada e a eficiência da filtração 

na melhoria de sua qualidade.

Qualidade e tratamento de águas pluviais para fins não-potáveis e avaliação ecotoxicológica

conductivity, pH and alkalinity; as well as ecotoxicity with test-organism Artemia salina. The results demonstrat-

ed the importance of flushes in water quality improvement and increase filtration shelf-life. Filtration treatment 

allowed the adjustment of physical and chemical characteristics evaluated according to NBR 15.527, it also re-

moves the toxic effect in case of metallic material roof.

Keywords: Rainwater. First-flush. Filtration. Ecotoxicity. Artemia salina.
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3 METODOLOGIA
O estudo foi desenvolvido nas dependências 

do bloco de engenharia do Centro Universitário 

Filadélfia - UNIFIL localizado na cidade de Lon-

drina - PR. Segundo dados do Plano Municipal 

de Saneamento Básico de Londrina (LONDRINA, 

2009), a média de precipitação anual do muni-

cípio varia de 1400 a 1600 mm. Para analisar 

a qualidade da água da chuva foram utilizadas 

duas formas de amostragem: coletada por ma-

terial de cobertura metálico e por material de 

cobertura cerâmico. A Fig. 1 ilustra a localiza-

ção onde foram efetuadas as coletas de chuva e 

posteriormente analisadas.

Avila FD, Maschio AC, Assunção EG, Assunção Júnior VG

 

Bloco de Engenharia 
- UniFil

LONDRINA

Figura 1 - Posição relativa do ponto de coleta

O primeiro tipo de superfície de captação tra-

ta-se de uma cobertura construída há 2 anos, 

composta por material de cobertura, calha e tu-

bulação metálicas, tendo a superfície inclinação 

de 6% e área de contribuição de 18 m². A água 

coletada após escoar sobre telhado, calha e tu-

bulações foi conduzida por uma tubulação em 

PVC com diâmetro de 100 mm a um reservatório 

de polietileno com capacidade de 250 L, sem o 

descarte dos primeiros milímetros de chuva.

Para a segunda forma de captação, construiu-se 

um protótipo de cobertura constituído por ma-

terial de cobertura cerâmico usado, com aproxi-

madamente 3 anos de idade, inclinação de 19% 

e área de captação de 1,0 m². A água precipitada 

na superfície é captada por uma calha de PVC 

direcionada a 3 recipientes de 1,0 L cada um, 

ligados em série, com o intuito de descartar os 

primeiros milímetros de chuva, seguido de um 

reservatório principal de 100 L.

Para cada evento de chuva entre os meses de 

maio a outubro de 2019, foram realizadas cole-

tas das amostras de águas acondicionadas em 

recipientes plásticos com capacidade de 5 L e 

transportadas até o laboratório onde foram re-

alizadas análises qualitativas, sendo que cada 

uma corresponde exclusivamente à determinada 

precipitação, uma vez que os reservatórios fo-

ram posteriormente esvaziados em cada evento 

de chuva. 
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Na Tabela 1 são apresentadas as datas das co-

letas, o período de estiagem entre elas e a plu-

viometria diária. Tais informações foram levan-

tadas pois o período de estiagem pode interferir 

na concentração de poluentes na atmosfera e na 

superfície de captação.

 

Tabela 1 - Dados pluviométricos na região do estudo.

Data das coletas Período de estiagem 
entre as coletas

Pluviometria  
[mm/dia]

31/05/2019 3 17,0

03/07/2019 5 29,8

03/09/2019 1 2,0

19/09/2019 15 4,8

25/09/2019 3 3,2

21/10/2019 2 23,2

Na busca de melhorar a qualidade da água bru-

ta, realizou-se o tratamento por filtração rápida 

descendente em areia. A qualidade da água foi 

avaliada pelos parâmetros da Tabela 2 e pela 

avaliação da ecotoxicidade com o microcrustá-

ceo Artemia salina. Os resultados das análises 

foram comparados aos limites da NBR 15.527 – 

Água de chuva – Aproveitamento de coberturas 

em áreas urbanas para fins não-potáveis – Re-

quisitos (ABNT, 2019a), avaliados quanto ao po-

tencial de utilização e os usos mais adequados 

para as águas coletadas.

3.1 Caracterização físico-química

as análises das amostras de água bruta e trata-

das foram realizadas de acordo com os métodos 

de APHA et al. (2018), com exceção do ensaio de 

ecotoxicidade com Artemia salina, que segue a pa-

dronização da NBR 16.530 – Ecotoxicologia aquá-

tica - Toxicidade aguda - Método de ensaio com 

Artemia sp (Crustacea, Brachiopoda), adaptando 

a solução salina prescrita em Petrobrás N-2588 

(1996) – Determinação da toxicidade aguda de 

agentes tóxicos em relação à Artemia sp. Na Tabe-

la 2 são apresentados os parâmetros qualitativos 

analisados e seus respectivos métodos emprega-

dos na caracterização da água da chuva bruta e 

após realizado o tratamento por filtração.

Tabela 2 – Parâmetros qualitativos, métodos e 
equipamentos empregados.

Parâmetros 
analisados

Ref. APHA et al. 
(2018)

Equipamento 
(modelo/marca)

pH 4500 pHmetro Gehaka 
PG2000

Turbidez                                         
[UNT] 2130 B Turbidímetro Hach 

2100Q

Cor aparente                                
[uH] 2120 C

Espectrofotômetro 
VIS - BEL  

Photonics - V-M5

Condutividade 
elétrica [µS·cm-1] 2510 B Condutivímetro 

Gehaka CG1800

Alcalinidade                                   
[mg·CaCO3

·L-1] 2320 B pHmetro Gehaka 
PG2000

Sólidos totais                            
[mg·L-1 ] 2540 B

Mufla 550°C - EDG 3 
P-S   Estufa 103°C - 

QUIMIS

Parâmetro analisado Ref. ABNT (2016) Equipamento 
(modelo/marca)

Ecotoxicidade 
(Artemia salina) 16530

pHmetro Gehaka 
PG2000 Oxímetro 

Hach HG 30d

3.2 Tratamento por filtração

Para a remoção das impurezas suspensas na 

água bruta, utilizou-se o processo de filtração 

rápida descendente em areia. Nessa etapa foram 

utilizados filtros de laboratório de areia - FLA. O 

meio filtrante - areia, foi obtido pela composição 

granulométrica após peneiramento nas penei-

ras de aberturas 0,3; 0,6; 1,18 e 2,0 mm de areia 

quartzosa, seguindo recomendações de Di Ber-

nardo e Dantas (2005), lavada e seca em tempe-

ratura ambiente.

Os filtros de laboratório de areia foram com-

postos por tubos acrílicos transparentes, com  

2,5 mm de espessura, 20 mm de diâmetro interno, 

área interna de 3,14x10-4 m² e 33 cm de altura. 

Os filtros possuíam areia aderida na parte inter-

na do tubo, para que não ocorresse a formação de 

zonas de escoamento preferencial junto à parede 

interna. Foram adicionados 10 cm de meio filtran-

te devidamente compactado em cada filtro.

Qualidade e tratamento de águas pluviais para fins não-potáveis e avaliação ecotoxicológica
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A água captada foi conduzida para o tratamento com 

o auxílio de uma bomba peristáltica - BP600-MILAN, 

previamente regulada por meio de curva de calibra-

ção que correlaciona a velocidade de rotação do 

eixo com a vazão da bomba. A taxa de filtração foi 

estabelecida com base nas recomendações da NBR 

12.216 (ABNT, 1992) em 100 m3·m-2·dia-1, corres-

pondente a vazão de 21,81 mL min-1.

O esquema do sistema adotado para os ensaios 

é apresentado na Fig. 2 e foi composto pelos se-

guintes elementos:

• Recipiente com capacidade de 5,0 L para arma-

zenar a água da chuva bruta, sobre um agitador 

magnético que mantém a homogeneidade du-

rante o experimento;

• Bomba peristáltica de 4 canais para alimenta-

ção simultânea, contínua e independente dos 4 

filtros por meio de mangueiras;

• 4 filtros de areia instalados em paralelo;

• Recipiente para coleta do efluente.

Figura 2 - Esquema do sistema de filtração com escoamento contínuo em escala de bancada.

3.3 Ensaios ecotoxicológicos em Artemia  
Salina – NBR 16.530/2016

Os ensaios de ecotoxicidade em Artemia salina, 

seguindo o que a NBR 16.530 (ABNT, 2016) de-

termina como requisito, foram realizados utili-

zando cistos de alta eclosão da Maramar Aqua-

cultura Com. Imp. Exp. Ltda – ME, incubados por 

48 horas em solução salina artificial preparada 

de acordo com o prescrito em N-2588 – Deter-

minação da toxicidade aguda de agentes tóxicos 

em relação à Artemia sp (PETROBRÁS, 1996), pH 

entre 8,0 e 8,5, temperatura de 23 a 27 °C, e sa-

linidade de 34±2%, não havendo necessidade de 

realização de fotoperíodo.

Avila FD, Maschio AC, Assunção EG, Assunção Júnior VG
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Para eclosão dos cistos, utilizou-se uma caixa 

plástica compartimentada por divisória, con-

tendo orifícios (com aproximadamente 2 mm de 

diâmetro) uniformemente distribuídos, a fim de 

permitir a passagem de luz em um dos comparti-

mentos com papel alumínio. 

Os ensaios foram realizados em quadruplicata para 

cada uma das amostras de água pluvial limitadas a 

94%, em tubos de ensaio de 10 mL, com controles 

negativo e positivo para um volume total de 5,0 mL 

de amostra em cada tubo, onde o controle negativo 

foi realizado com a solução salina, e o positivo, com 

solução de dicromato de potássio em meio salino 

com concentração de 0,2 g L-1; nesses controles, o 

número de organismos vivos e mortos não ultra-

passou 10% do total, respectivamente.

As replicatas foram preparadas com a concen-

tração de 94%  de amostra em meio salino (com 

base em experimentos preliminares). Posterior-

mente, com o auxílio de uma pipeta Pasteur de 

diâmetro adequado e ponta arredondada, foram 

adicionados 10 náuplios de Artemia salina por re-

plicata, as quais foram mantidas sob iluminação 

constante e temperatura de 23 a 27 ° C, por 24 

horas e 48 horas.

Após o período de exposição, foi quantificado o 

número de organismos vivos e mortos em cada re-

plicata. A porcentagem de organismos imóveis ou 

mortos no controle negativo deve ser inferior a 10% 

(ABNT, 2016). Assim, em sequência quantificou-se 

o número de organismos que apresentaram ou não 

letalidade/imobilidade (HAMILTON et al.,1977).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
No telhado composto por material cerâmico, fo-

ram instalados antes do reservatório principal três 

flushes (primeiras águas escoadas) com altura de 

descarte de 1,0 mm cada, permitindo a compara-

ção da qualidade da água bruta entre os flushes. A 

Fig. 3 apresenta os valores médios dos parâmetros 

de qualidade avaliados para todas as coletas.

 

pH Condutividade
[ms cm-¹]

Turbidez
[UNT]

Cor aparente
[uH]

Sólidos totais
[mg L-¹]

Alcalinidade
[mg L-¹]

C - 1º flush 6,3 32,7 19,1 71,0 152,7 53,3
C - 2° flush 6,4 28,0 9,2 51,5 74,2 43,3
C - 3° flush 6,4 21,0 5,8 29,9 43,1 37,9
C - Reservatório 6,4 20,6 4,6 26,5 12,4 39,2
M - Reservatório 6,5 23,9 8,4 47,4 70,3 63,3

1,0

10,0

100,0

1000,0
C - cerâmico
M - metálico

Figura 3 - Influência dos flushes nos valores médios dos parâmetros de qualidade da água avaliados para todas as coletas.

Observa-se que o sistema de descarte permitiu 

a limpeza da cobertura, proporcionando uma 

redução da carga poluidora carreada para o re-

servatório, havendo melhora significativa dos 

Qualidade e tratamento de águas pluviais para fins não-potáveis e avaliação ecotoxicológica
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parâmetros médios quando comparados ao sis-

tema de coleta sem descarte, demonstrando sua 

importância para prolongar a vida útil do sistema 

de filtração. Entretanto, apesar de o sistema de 

descarte melhorar a qualidade da água de chu-

va, a turbidez do reservatório ficou próxima do 

limite máximo permitido pela NBR 15.527 (ABNT, 

2019a), requerendo tratamento prévio para seu 

aproveitamento para fins não-potáveis.

As Fig. 4 e 5 apresentam os parâmetros avaliados 

em cada evento de chuva para as coberturas cerâ-

mica e metálica, respectivamente. De acordo com 

as figuras, é possível notar elevada variabilidade na 

qualidade da água em uma mesma época do ano. 

 

pH Condutividade
[ms cm-¹]

Turbidez
[UNT]

Cor aparente
[uH]

Sólidos totais
[mg L-¹]

Alcalinidade
[mg L-¹]

31/mai 5,6 7,1 2,2 8,4 26,0 35,0
03/jul 6,4 7,1 11,1 41,8 10,5 80,0
03/set 6,3 35,9 5,7 25,1 12,5 75,0
19/set 6,7 29,0 2,2 50,1 5,5 10,0
25/set 6,8 48,8 3,6 33,4 13,0 15,0
21/out 6,4 16,5 2,5 0,0 7,0 20,0

1,0

10,0

100,0

Figura 4 - Resultados das análises de água bruta do reservatório de cobertura de material cerâmico.

 

pH Condutividade
[ms cm-¹]

Turbidez
[UNT]

Cor aparente
[uH]

Sólidos totais
[mg L-¹]

Alcalinidade
[mg L-¹]

31/mai 6,1 15,5 1,5 0,0 29,5 60,0
03/jul 6,4 21,8 18,9 83,6 59,0 110,0
03/set 6,4 25,6 8,9 75,2 78,0 110,0
19/set 7,1 37,2 11,5 83,6 66,0 50,0
25/set 6,9 30,7 7,1 41,8 130,5 20,0
21/out 6,2 12,7 2,5 0,0 59,0 30,0

1,0

10,0

100,0

1000,0

Figura 5 - Resultados das análises de água bruta do reservatório de cobertura de material metálico.

Avila FD, Maschio AC, Assunção EG, Assunção Júnior VG
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Para as águas coletadas no reservatório de co-

bertura cerâmico, a turbidez atendeu ao limite 

de 5 UNT em quatro dos seis eventos de precipi-

tação. Já para o reservatório de cobertura metá-

lico, atendeu ao parâmetro de turbidez em ape-

nas dois eventos, sendo os demais parâmetros 

avaliados elevados. Em relação ao pH, este apre-

sentou limites aceitáveis de 6,0 – 9,0 conforme 

estabelecido pela norma, em todos os eventos 

para ambos os telhados, com exceção apenas do 

dia 31/05 da cobertura de material cerâmico.

Os valores de sólidos totais, cor aparente e alca-

linidade foram consideravelmente maiores nas 

águas coletadas no telhado de material metálico 

evidenciando, novamente, a eficiência dos flushes 

na melhoria da qualidade da água reservada. Os 

parâmetros pH, condutividade elétrica e turbidez 

não apresentaram diferenças relevantes. 

Ambas as águas escoadas pela cobertura cerâ-

mica com descarte e pela cobertura metálica ne-

cessitam de tratamento prévio para serem des-

tinadas a fins não-potáveis. Visando à redução 

da turbidez, cor aparente e sólidos totais da água 

escoada foi utilizado o tratamento por filtração 

descendente em areia, e os resultados são apre-

sentados nas Fig. 6 e 7. Para a filtração, foram 

utilizadas as águas coletadas nos dias 31/mai e 

19/set, que correspondem a uma diferença de 4 

meses aproximadamente entre coletas.

 

pH Condutividade
[ms cm-¹]

Turbidez
[UNT]

Cor aparente
[uH]

Sólidos totais
[mg L-¹]

Alcalinidade
[mg L-¹]

31/mai - bruta 5,6 7,1 4,2 20,9 33,5 35,0
31/mai - filtrada 6,4 6,9 0,7 4,2 3,0 25,0
19/set - bruta 6,7 29,0 2,2 50,1 13,0 30,0
19/set - filtrada 6,6 20,7 1,3 16,7 8,0 10,0

0,1

1,0

10,0

100,0

Figura 6 - Eficiência da filtração para águas coletadas na cobertura de material cerâmico.

A análise das Fig. 6 e 7 demonstra que a filtração 

permitiu os ajustes dos aspectos físico-químicos 

que excediam os limites da NBR 15.527 (ABNT, 

2019a), com exceção da cor aparente do material 

de cobertura cerâmico do dia 19/set, que corres-

ponde ao evento de maior estiagem. Conforme 

previsto, o tratamento promoveu remoções de 

turbidez de 84% e 41% no material de cobertura 

cerâmico e 80% e 96% no material de cobertura 

metálico, cor aparente em 80% e 77% no mate-

rial de cobertura cerâmico e 100% no material 

de cobertura metálico. Além disso, o pH perma-

neceu na faixa admitida de 6,0 - 9,0. Para esses 

parâmetros, o tratamento mostrou-se eficiente, 

podendo ser empregado em um sistema de su-

primento para fins não-potáveis.

Qualidade e tratamento de águas pluviais para fins não-potáveis e avaliação ecotoxicológica

Revista DAE | São Paulo | v. 69, n 232 / pp 202-213 | Out a Dez, 2021



210

Posteriormente ao processo de tratamento por 

filtração rápida descendente em areia, as amos-

tras – tanto brutas como tratadas – foram sub-

metidas à avaliação ecotoxicológica com o or-

ganismo-teste Artemia salina; os resultados são 

expressados pelas Tabelas 3 e 4.

Tabela 3 - Resultado do ensaio de ecotoxicidade aguda com Artemia salina para as amostras brutas e tratadas para a 
cobertura de material cerâmico.

Cobertura Cerâmica

Amostra pHinicial

Tempo de exposição 24 h Tempo de exposição 48 h
pHfinalEfeito [%] Efeito [%]

B: 31/mai 6,10 25,0 37,5 6,25

B: 19/set 5,85 2,5 7,5 5,85

F: 31/mai 6,26 5,0 12,5 6,47

F: 19/set 6,33 - - 6,40

Controle negativo - - -

Controle positivo 100,0 100,0 -

Água deionizada 100,0 100,0 -

Legenda: V: número de organismos vivos; M: número de organismos imóveis/mortos; Efeito: percentual de imobilidade/letalidade; B: água bruta; F: água filtrada

Tabela 4 - Resultado do ensaio de ecotoxicidade aguda com Artemia salina para as amostras brutas e tratadas para a 
cobertura de material metálico.

Cobertura Metálica

Amostra pHinicial

Tempo de exposição 24 h Tempo de exposição 48 h
pHfinalEfeito [%] Efeito [%]

B: 31/mai 5,66 5,0 32,5 6,10

B: 19/set 5,99 5,0 7,5 6,10

F: 31/mai 6,24 2,5 5,0 6,31

F: 19/set 6,25 - 5,0 6,45

Controle negativo - - -

Controle positivo 100,0 100,0 -

Água deionizada 100,0 100,0 -

Legenda: V: número de organismos vivos; M: número de organismos imóveis/mortos; Efeito: percentual de imobilidade/letalidade; B: água bruta; F: água filtrada

 

pH Condutividade
[ms cm-¹]

Turbidez
[UNT]

Cor aparente
[uH]

Sólidos totais
[mg L-¹]

Alcalinidade
[mg L-¹]

31/mai - bruta 6,1 28,8 1,5 0,0 29,5 60,0
31/mai - filtrada 6,9 15,5 0,3 0,0 20,0 20,0
19/set - bruta 7,1 37,2 11,5 83,6 66,0 50,0
19/set - filtrada 6,8 41,6 0,5 0,0 4,5 40,0

0,1

1,0

10,0

100,0

Figura 7 - Eficiência da filtração para águas coletadas na cobertura de material metálico.
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O ensaio de ecotoxicidade realizado com o orga-

nismo-teste Artemia salina foi realizado visando 

à caracterização qualitativa da toxicidade. Os 

resultados demonstraram a ocorrência de efeito 

tóxico agudo pela imobilidade/letalidade igual 

ou superior a 10 %. Esses valores são considera-

dos significativos para a análise qualitativa em 

questão, tendo como base de referência para va-

lidação os controles negativo e positivo, de acor-

do com a norma NBR 16.530 (ABNT, 2016). 

Verifica-se que as águas brutas coletadas no dia 

31/mai apresentaram efeito tóxico para ambas 

as coberturas, sendo que o efeito tóxico perma-

neceu para a água coletada na cobertura cerâ-

mica mesmo após a filtração descendente em 

areia. Como a água da chuva apresenta baixa 

concentração salina, foi verificada também a 

sobrevivência dos náuplios em água deioniza-

da. De acordo com os dados, a água deionizada 

apresentou efeito de imobilidade/letalidade de 

100%, isto é, a falta de solução salina pode impli-

car na letalidade dos náuplios, sendo importante 

corrigir a salinidade da amostra ao  utilizar este 

organismo-teste ou realizar testes preliminares 

para determinar a porcentagem máxima de dilui-

ção da amostra, como realizado neste trabalho, 

que se limitou a 94%.

Dessa forma, constatou-se que apenas as águas 

brutas do dia 31/mai para ambos os telhados e a 

água filtrada do mesmo dia para o telhado de co-

bertura cerâmica apresentaram toxicidade agu-

da para as condições e organismo testado.

Na Tabela 5 são apresentados resultados obtidos 

em diferentes materiais de cobertura e regiões 

do Brasil. A presença dos volumes de descarte 

nos estudos apresentados por Moruzzi e Nakada 

(2009) e Vaccari et al. (2005) reduziram conside-

ravelmente a turbidez e a cor aparente (para os 

primeiros autores) e valores parecidos para pH e 

condutividade, de maneira análoga aos resulta-

dos apresentados no presente trabalho.

Tabela 5 - Comparação de resultados em diferentes materiais de cobertura e regiões.

Autor Local de 
pesquisa

Material de 
cobertura First-flush

Parâmetros de qualidade físico-químicas médios

pH Turbidez  [UNT] Cor aparente 
[uH] 

Condutividade  
[µS·cm-1]

Vaccari et al. 
(2005) Vitória - ES Metálico Não 6,87 12,30 - 98,20

Vaccari et al. 
(2005) Vitória - ES Metálico Sim 6,25 0,46 - 10,77

Moruzzi e Nakada 
(2009) Rio Claro - SP Cerâmico Não 5,50 64,40 225,00 39,00

Moruzzi e Nakada 
(2009) Rio Claro - SP Cerâmico Sim 5,83 23,20 109,00 39,00

Rocha et al.   
(2012) Goiás - GO Cimento Amianto Sim 8,08 0,91 9,28 48,01

Nakada e Moruzzi 
(2014) Rio Claro - SP Cerâmico Não 6,80 12,58 66,36 -

Miorando et al. 
(2017) Passo Fundo - RS Fibrocimento Não 7,09 26,00 18,00 24,30

Teixeira et al. 
(2017) Curitiba - PR Concreto Não 6,29 1,56 - -

No tratamento utilizando a filtração rápida des-

cendente em areia (Fig. 6 e 7), foi possível observar 

a diminuição de condutividade, turbidez, cor apa-

rente, sólidos totais e alcalinidade, sem alterações 

substanciais de pH, para todas as águas coleta-

das. Além do mais, constatou-se, para os ensaios 

de ecotoxicidade aguda com Artemia salina, a re-

dução do efeito tóxico em todas as amostras. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base nos resultados obtidos, foi possível 

verificar que o sistema de descarte - flush per-

mitiu a limpeza da cobertura, proporcionando 

melhoras significativas nos parâmetros de qua-

lidade avaliados para a água reservada. Apesar 

da eficiência do sistema de flush, os parâmetros 

avaliados não atenderam aos limites estabeleci-

dos pela NBR 15.527 (ABNT, 2019a), requerendo 

tratamento prévio para seu aproveitamento para 

fins não-potáveis.

O tratamento por filtração descendente em 

areia mostrou-se eficiente para o atendimento 

dos parâmetros estabelecidos pela NBR 15.527 

avaliados para as coberturas com e sem o siste-

ma de descarte.

Apenas a água bruta coletada no dia 31/mai 

apresentou efeito tóxico agudo ao organismo- 

teste Artemia salina mesmo após a filtração des-

cendente em areia, embora esse tratamento te-

nha possibilitado a redução do efeito tóxico em 

todas as amostras.
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