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RESUMO 

SODIS (Solar Water Disinfection) é uma tecnologia simples para tratamento de água no ponto-

de-uso, sendo uma alternativa importante para disponibilizar água em situações de emergência 

ou onde não há acesso à água potável. A ação concomitante entre a temperatura e a radiação ultra 

violeta do sol provoca a morte dos microorganismos presentes na água. Este estudo avaliou a 

eficiência de inativação de coliformes totais e Escherichia coli pela técnica SODIS para as águas 

de chuva (coletada em telhado), de poço freático e de manancial superficial (reservatório), sob as 

condições climáticas de verão de Porto Alegre, RS. Foram ainda, realizados ensaios para 

verificar se ocorreu o recrescimento dos microorganismos após 24 e 48 horas do término da 

exposição ao sol. Também foram determinadas as constantes de decaimento das bactérias 

utilizando a Lei de Chick para representar o declínio dos microorganismos. Os ensaios de SODIS 

foram realizados em batelada, utilizando garrafas PET transparentes de 1,5 L, expostas ao sol por 

um período de 6 h. O mesmo número de garrafas era mantido à sombra pelo mesmo período, 

como controle. As temperaturas do ar e da água e a radiação ultravioleta foram monitoradas ao 

longo dos ensaios. Os valores médios de remoção de concentrações de E. coli no SODIS nas 

amostras das águas analisadas variaram entre 98,8 a maior do que 99,99%; para coliformes totais 

as reduções médias nas amostras variaram entre 90,00 – 99,99%. Não houve recrescimento de 

microorganismos após 24 e 48 horas seguindo-se ao término da exposição solar. As constantes 

de decaimento para coliformes totais e E. coli foram, respectivamente, 0,2979 h-1 e 0,9397 h-1, 

confirmando as observações de que E. coli é mais sensível a desinfecção. Os coeficientes de 

determinação para a equação da Lei de Chick foram de 0,938 (E. coli) e 0,877 (coliformes 

totais). Os resultados da pesquisa indicam que as águas de chuva e de poço freático tratadas com 

SODIS atingiram os padrões microbiológicos recomendados pela Organização Mundial da 

Saúde, o que não ocorreu com as amostras de água do reservatório superficial estudado. 

Palavras chaves: SODIS, radiação solar UV, Escherichia coli, coliformes totais. 
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ABSTRACT 

SODIS (Solar Water Disinfection) is a simple techhnology for point-of-use drinking water 

treatment, and can be used during emergencies or in sites without running water. The joint action 

of high temperature and ultraviolet radiation causes the die-off of microrganisms. This study 

evaluated the removal of total coliforms and Escherichia coli using SODIS to disinfect water 

from rain (collected in roofs), from well and from surface water (reservoir) under the climate 

conditions of Porto Alegre, RS. Essays were also conducted to see if bacteria regrowth occurred 

after 24 and 48 h after the end of the SODIS test. In addition, bacterial decay coefficients were 

calculated using the Chick´s Law as model. SODIS essays were performed in batch reactors 

using 1.5 L transparent PET bottles exposed to the sunlight for 6 h.The same number of bottles 

were kept in the shadow, as a control. Air and water temperatures and ultraviolet radiation were 

monitored hourly. E. coli mean removals in samples from the three sources of water varied 

between 98,8% to greater than 99,99%. The mean reductions for total coliforms varied between 

90.0% to 99.99%. Microorganism regrowth was not observed after 24 and 48 h. Decay 

coefficients for coliforms and E. coli were, respectively, 0.2979 h-1 e 0.9397 h-1, confirming the 

observation that E. coli is more sensitive than total coliforms to SODIS. Coefficients of 

determination for Chick´s Law equation were 0.938 (E. coli) and 0.877 (total coliform). The 

results from this research indicate that water from rain and well , but not reservoir, achieved the 

World´s Health Organization drinking water guidelines for drinking water with low risk of 

disease acquisition.   

Key words: SODIS, ultraviolet radiation, decay kinetics, Escherichia coli, total coliforms. 
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

APHA American Public Health Association 
AWWA American Water Works Association  
DRSAI Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado 
C. F Coliformes Fecais 
C. totais Coliforme Totalis 
DNA Ácido Ribonucleico 
E. coli Escherichia coli 
ETE Estação de Tratamento de Esgoto 
INMET Instituto Nacional de Metereorología do Brasil 
INRESA  Integrated Rural Energy System Association 
IPH  Instituto de Pesquisas Hidráulicas  
NBR  Norma Brasileira  
NMP Número mais Provável  
NTU  Unidades Nefelométricas da Turbidez  
OD Oxigênio dissolvido 
ONU Organização das Nações Unidas 
OMS Organização Mundial da Saúde  
PET Politereftalato de Etileno ou polietileno tereftalato 
RS Rio Grande do Sul 
SMEWW  Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 
SODIS Desinfecção Solar da Água 
SOPAS  Solar Water Pasteurization 
TSDC  Tecnologia do Substrato Definido Colilert 
R-UV Radiação Ultravioleta 
RNA Acido dexosiribonucleico 
UFC Unidade Formadora de Colônia 
UFRGS  Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
UNICEF Fundo das Nações Unidas para a Infância 
VLR Valor de Redução Logarítmica 
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LISTA DE SIMBOLOS 

 Graus Celsius 
mgPtCoL-1 Miligramas de Platina cobalto por litro  
mgCaCO3L-1 Miligramas de carbonato de cálcio por litro 
NMP(100ml)-1 Número Mais Provável por cada 100 mililitros 
pH Potencial Hidrogeniônico 
T  Temperatura 
uC Unidade de Cor 
Wh.m-2 Watts horas por metro quadrado 
%R Percentagem de Remoção ou eficiência de remoção  
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1. INTRODUÇÃO 

A disponibilidade de água potável é um requisito essencial para a manutenção da saúde 

pública e o desenvolvimento econômico e social das comunidades. Ao contrário, a água 

contaminada é um veiculo de disseminação de doenças infecciosas causadas por bactérias, vírus, 

protozoários e helmintos (WHO, 2004). 

 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU - 2012), três a quatro bilhões de 

pessoas no mundo não tem acesso à água potável em suas residências. Cerca de 800 milhões de 

pessoas não tem acesso a qualquer forma de água segura para consumo humano (UNICEF e 

WHO, 2012). É estimado pela Organização Mundial da Saúde - OMS que 94% das diarreias 

estão associadas à ingestão de água contaminada e falta de saneamento em geral (Prüss-Üstun e 

Corvalán, 2006). Este quadro reflete-se na demanda por serviços de saúde, geralmente carentes 

em países em desenvolvimento onde mais da metade dos leitos hospitalares são ocupados por 

pacientes com doenças associadas a água contaminada e falta de saneamento, (Corcoran et al., 

2010). 

 

No Brasil, em 2010, 93,1% da população urbana e 32,8% rural tinham acesso à água 

considerada segura para consumo humano (IBGE, 2012). Estas estatísticas, contudo, não 

mostram os períodos de falta de água devido a estiagens e infra-estrutura deficiente. Em 2012, 

cerca de 22 milhões de pessoas sofreram com a falta de água na seca que atingiu o Nordeste do 

Brasil (Pior seca em décadas, 2012). No verão de 2012, mais de dois terços dos municípios 

gaúchos decretaram estado de emergência devido à estiagem, com consequências graves para o 

abastecimento da água potável (INPE, 2012). Atualmente, milhões de pessoas em cidades como 

São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte convivem com falta de água potável devido a seca 

prolongada da região sudeste do Brasil (Agência Brasil, 2015). 

 

Dentro deste contexto, o uso de tecnologias simples para tratamento de água no ponto-de-

uso é uma alternativa importante que pode ser usada para disponibilizar água em situações de 

emergência ou onde não há acesso à água potável. Diversas pesquisas têm demostrado a 
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eficiência de SODIS (Solar Water Disinfection) ou Desinfecção Solar da Água, que pela ação 

comcomitante da temperatura e a radiação solar UV, causa a inativação de vírus, bactérias, 

protozoários, fungos, etc (Wegelin e Schertenleib, 2002). 

 

A eficácia da técnica SODIS é influenciada por características de água e do ambiente. As 

variáveis ambientais mais importantes são a radiação solar, a temperatura do ar e as condições 

climáticas no período de exposição (céu limpo ou encoberto com nuvens). A principal 

característica da água que afeta a desinfecção é a turbidez que deve ser menor que 30 NTU. 

Outras características importantes são o volume da água, o recipiente de armazenamento da água 

e o tempo de exposição. Geralmente recomenda-se que o volume da água não exceda a dois 

litros, o recipiente seja transparente (em bom estado) e a exposição seja de 6 horas (dias sem 

nuvens) ou 48 horas (dias encobertos). 

 

Esta pesquisa objetivou avaliar a técnica SODIS aplicada em amostras de água de três 

fontes diferentes na intativação dos coliformes totais (C. totais) e Escherichia coli (E. coli) para 

as condições climáticas características de verão nos meses de janeiro, fevereiro e março na 

cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A cidade localiza-se na latitude 30°, considerada 

ideal para aplicação (15° a 35° N/S). As águas naturais estudadas foram: (a) água de chuva 

coletada no telhado do Laboratório de Saneamento e Tecnologia Ambiental do Instituto de 

Pesquisas Hidráulicas – IPH, local onde foi desenvolvida a pesquisa, (b) água de poço freático 

proveniente da cidade de Taquara RS, e (c) água de manancial superficial (reservatório da 

Lomba do Sabão) da cidade de Porto Alegre. Os ensaios foram realizados tendo em conta os 

controles de exposição (E) e sem exposição (Não Exposto - NE) ao sol. Foram feitas duas 

avaliações de reativação dos microorganismos estudados, nos tempos de 24 e 48 horas de 

armazenamento da água desinfetada. Ainda, realizou-se um ensaio para determinar as constantes 

de decaimento bacteriano da desinfecção, usando-se uma amostra inoculada a 3% de 

sobrenadante de lodos ativados do decantador de Estação de Tratamento de Esgotos – ETE de 

São João. Embora, os ensaios tenham sido realizados em Porto Alegre, é possível que as 

conclusões possam ser extrapoladas para outras regiões com características geográficas e 

climáticas semelhantes. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL  

O objetivo geral da pesquisa foi avaliar a técnica de desinfecção SODIS na inativação de 

Escherichia coli (E. Coli) e Coliformes totais, em três fontes diferentes naturais de 

abastecimento de água, de acordo com as características climáticas de verão da cidade de Porto 

Alegre, Rio Grande do Sul, RS. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos da pesquisa foram: 

a) Avaliar a eficiência da técnica de desinfecção SODIS nas seguintes amostras: (a) água 

de drenagem – chuva, (b) água de poço freático, e (c) água de manancial superficial 

(reservatório).  

b) Verificar a influencia das variáveis temperatura e intensidade de radiação solar UV 

com a inativação de E. Coli e coliformes totais na técnica SODIS.  

c) Avaliar a ocorrência ou não do processo de reativação dos microorganismos durante o 

período de armazenamento da água desinfetada com SODIS. 

d) Avaliar a cinética de decaimento dos dois microorganismos estudados com a técnica 

SODIS. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 SITUAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MUNDO E 

NO BRASIL	
 

A Organização Mundial da Saúde - OMS estima que cerca de 800 milhões de pessoas no 

mundo não tem acesso a água potável segura para consumo (UNICEF e WHO, 2012). Três a 

quatro bilhões de pessoas não dispõem de abastecimento de água em suas residências. Cerca de 

94% das diarréias estão associadas à ingestão de água contaminada e falta de saneamento em 

geral (Prüss-Üstün e Corvalán, 2006). Anualmente, 1,6 milhões de mortes ocorrem devido a 

diarréias, 90% delas em crianças com menos de 5 anos de idade.  

 

Melhorias nos serviços de saneamento e acesso a água potável permitem reduzir a 

mortalidade infantil. Na América Latina, a taxa de mortalidade de recém-nascidos caiu de 54 

crianças mortas para cada 1000 nascidos vivos, em 1999, para 30, em 2005 (Saúde nas 

Américas, 2007). A tabela 3.1 apresenta a taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos em 

países da América Latina. 

 

No Brasil, pesquisa do IBGE indica que 93,1% da população urbana e 32,8% da 

população rural tinham acesso à água considerada segura para consumo humano, em 2010 

(IBGE, 2012). No entanto, milhões de brasileiros não tem acesso à água potável considerando-se 

a população total do país. Acrescente-se a esta situação, o fato de que estiagens e infra-estrutura 

deficiente expõem parcela significativa da população a períodos sem água potável. Em 2012, 

cerca de 22 milhões de pessoas no Nordeste do Brasil sofreram com falta de água devido à seca 

prolongada (Pior seca em décadas, 2012). No RS, durante o verão de 2012, mais de dois terços 

dos municípios estavam em situação de emergência devido à estiagem, com conseqüências 

graves para o abastecimento de água potável (ver Figura 3.1). Ao fim do ano 2014 e começo do 

ano 2015, milhões de habitantes das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte 

enfretam falta de água potável devido a estiagem na região sudeste (Agência Brasil, 2015). 
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Tabela 3.1: Taxa de mortalidade em menores de 5 anos na América Latina e Caribe em 2004  

 
Fonte: UNICEF (2004) 

 
Figura 3.1: Municípios afetados por estiagem no Rio Grande do Sul 2012. 

Fonte: INPE, (2012). 

(www.inpe.br/crs/geodesastres/imagemmapeamento.php?fig=ESTIAGEM_RS_06_02_2012.png&n=39) 

Países Morte/1000 vivos Países Morte/1000 vivos 
Cuba 9 México 30 
Chile 12 Paraguai 31 

Costa Rica 12 Equador 32 
Barbados 14 Suriname 33 

Antígua e Barbuda 15 Brasil 38 
Dominica 16 O Salvador 40 
Uruguai 17 Honduras 40 
Bahamas 18 Belize 41 

Santa Lúcia 19 Nicarágua 45 
Jamaica 20 República Dominicana 48 

Trinidad e Tobago 20 Peru 50 
Argentina 21 Guatemala 59 
Venezuela 23 Guiana 74 

Panamá 26 Bolívia 80 
Colômbia 30 Haiti 125 
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A falta de acesso à água potável expõe a população a uma série de doenças transmitidas 

por microorganismos patogênicos. Na Tabela 3.2, são apresentadas as principais doenças 

associadas à água contaminada. A Figura 3.2 mostra o gráfico das internações hospitalares por 

Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado (DRSAI) por 100.000 habitantes, 

no Brasil, no período 1993-2010. Observa-se que houve uma expressiva redução no período 

1993-1998, de 732,8 a 348,2 por 100.000 habitantes (redução superior a 52%). A partir de 1999, 

ocorrem oscilações, com tendência de queda, porém a taxas bem menores (IBGE, 2012). 

Tabela 3.2: Principais doenças associadas à água contaminada.  

Doenças Agente Causal Sintomas 
Ingestão de água contaminada 

Desinteira 
Bacilar 

Bactéria (Shingella Dysenteriae) Forte diarreia 

Cólera Bactéria (Vibrio Cholerae) Diarreia forte, desidratação e alta taxa de mortalidade. 
Leptospirose Bactéria (Leptosira) Icterícia e febre. 
Salmonelose Bactéria (Salmonella) Febre, náusea e diarreia 
Febre tifóide Bactéria (Salmonella typhi) Febre elevada, diarreia e ulceração do intestino delgado. 

Desinteira 
amebiana 

Protozoário 
(Entamoebahistolytica) 

Diarreia prolongada com sangramento de abcessos no 
fígado e intestino delgado. 

Gardiase Protozoário (Giardialamblia) Diarreia leve a forte, náusea, indigestão e flatulência. 
Hepatite 

infecciosa 
Vírus (virus da hepatite A) Icterícia e febre. 

Gastrenterite 
Vírus (enterovirus, parvovirus e 

rotavirus) 
Diarreia leve a forte. 

Paralisia 
infantil 

Vírus (poliomelite) Paralisia 

Contato com água contaminada 
Escabiose Sarna (sarcptesscabiei) Úlcera na pele. 

Tracomona Clamidea (Clamydia tracomaris) Inflamação nos olhos, cegueira. 
Verminoses, tendo na água um estágio do ciclo de vida 

Esquitossomose Helminto (Schistosoma) Diarreia, aumento do baço e do fígado e hemorragias. 
Transmissão através de insectos, tendo a água como meio de procriação 

Malária Protozoário (Plamodium) 
Febre, suor e calafrios de gravidade variável de acordo 

com o tipo de Plasmodium 
Febre amarela Vírus (Flavivirus) Febre, dor de cabeça, prostração, náuseas e vômitos. 

Dengue Vírus (Flavivirus) 
Febre, forte dor de cabeça, dores nas juntas e músculos e 

erupções. 
Filariose Helminto (Wachereriabancrofti) Obstrução de vasos e deformação. 

Fonte: VON SPERLING (1996) 
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Figura 3.2: Internações hospitalares por doenças relacionadas ao sanemento ambiental 
inadequado por 100 mil habitantes, no Brasil, 1993-2010. 

Fonte: IBGE. 2012. 
 

3.2 ALTERNATIVAS DE TRATAMENTO DA ÁGUA AO NÍVEL DOMICILIAR  

 

O tratamento da água ao nível familiar ou ponto-de-uso pode ser aplicado em regiões sem 

rede de abastecimento público ou durante situações de emergência, como estiagens prolongadas, 

enchentes e outros desastres ambientais. 

 

Existem diversas alternativas de tratamento de água ao nível domiciliar. O processo 

químico mais empregado é a desinfecção com cloro na forma de solução concentrada ou sólida, 

como hipoclorito de cálcio. Tecnologias de filtração, como filtro de tecido, de membrana, 

cerâmico, e granulares de areia contribuem para a remoção de microorganismos. A desinfecção 

com lâmpadas que emitem radiação ultravioleta também podem ser usadas para desinfecção no 

ponto-de-uso, sendo particularmente eficientes para remoção de Cryptosporidium e Giardia. 

Fervura e pasteurização destroem organismos por calor. Todavia, dependem da queima de 

combustíveis e apresentam riscos sérios de queimaduras. Outra técnica aplicável é a desinfecção 

Figura 3.2: Internações hospitalares por doenças relacionadas ao saneamento ambiental 
inadequado por 100 mil habitantes, no Brasil, 1993-2010. 
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por radiação solar. A técnica SODIS foi desenvolvida pela Agência Federal Suíça de Ciência e 

Tecnologia de Água (Suiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology EAWAG). A 

desinfecção ocorre por ação combinada da radiação ultravioleta, atividade oxidativa do oxigênio 

dissolvido e calor (WHO, 2011). 

 

Sobley et al., (2008) fizeram uma análise crítica de cinco tecnologias de tratamento de 

água no ponto-de-uso para as quais foram documentadas a eficácia microbiológica e a redução 

no número de casos de diarréias. As tecnologias analisadas foram: (a) desinfecção com 

hipoclorito de sódio, (b) coagulação associada a cloração, (c) desinfecção solar da água 

(SODIS); (d) filtração em filtro cerâmico e (e) biofiltração em areia. A desinfecção com 

hipoclorito tem sido promovida em ações do U.S. Center for Diseases Control and Prevention 

(CDC, 2000, 2008). Empresas como a Proctor & Gamble e Control Chemicals desenvolveram 

produtos como o Pur e Water Maker que consistem de tabletes ou sachets que são adicionados à 

água combinando as ações de coagulação e desinfecção conjuntamente. O processo de ação dos 

filtros cerâmicos baseia-se na exclusão física de microorganismos por retenção nos poros do 

filtro. A biofiltração é uma modificação dos filtros lentos de areia, largamente operados para o 

tratamento de água de pequenas comunidades. Usando os critérios eficiência microbiológica, 

impactos na saúde, sustentabilidade, quantidade de água produzida, aplicação em qualidade 

variáveis de água bruta, facilidade e tempo de operação para produção da água, manutenção da 

tecnologia de forma continuada e custos de tratamento, os autores concluiram que os filtros 

cerâmicos e biofiltros são os mais robustos com relação a todos os critérios analisados. 

 

Peter - Varbanets et al., (2009, 2011) desenvolveram um sistema descentralizado de 

produção de água potável baseado na filtração em membrana que pode ser aplicado ao nível 

familiar em países em desenvolvimento. Sistemas de membranas operam sob ação de uma força 

indutora geralmente dada por diferença de pressão ou potencial elétrico, requerendo limpezas 

frequentes através de lavagens químicas e por reversão de fluxo. O sistema desenvolvido pelos 

autores baseia-se unicamente na ação da gravidade e independe de lavagens, adição de químicos 

e energia externa. O sistema opera com 40 a 100 cm de nível d’água sobre o filtro. Os autores 

observaram que a operação ao longo de seis meses do sistema de ultrafiltração por gravidade 
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produziu um fluxo estabilizado entre 4 e 10 Lh-1m-2, com filtrado livre de organismos 

patogêncios. O fluxo do filtro por gravidade é menor do que o produzido no sistema 

convencional por pressão, onde é atingido valores na faixa de 50 a 100 Lh-1m-2, mas é suficiente 

para a produção diária de água potável para uma família.  

 

A OMS publicou resultados de estudos sobre as eficiências de tecnologias de tratamento 

domiciliar nas reduções de microorganismos patogênicos da água. (WHO, 2011). A Tabela 3.3 

mostra as reduções esperadas de bactérias, vírus e protozoários de diversas tecnologias de 

tratamento no ponto-de-uso. As reduções são dadas em escala logarítmica, representadas por 

“Valor de Redução Logarítmica” (VRL) na tabela. Por exemplo, 1 VRL igual a 3 corresponde à 

uma eficiência esperada de 99,9%. A redução de referência descrita na tabela 3.2 indica a 

redução esperada de ocorrer em condições reais de campo, onde a situação situa-se longe da 

ideal. Ao contrário, as reduções máximas são aquelas possíveis de atingir com a tecnologia 

operando em condições ideais, por exemplo, em águas com pouca variação de qualidade, 

operador treinado e instrumentação adequada.  
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Tabela 3.3: Estimativas de redução de microorganismos por diversos métodos caseiros de 
tratamento da água (Fonte: WHO, 2011). 

Processo de Tratamento Grupo de 
patogênicos 

Redução (VRL) Observações Referência Máximo 
Desinfecção química 

Cloro livre 

Bactérias 3 6 A presença de turbidez e 
compostos reduzidos diminui a 
eficiência. Não é efetivo contra 
oocistos de Cryptosporidium. 
Concentração de cloro x tempo de 
contato prediz a eficiência.  

Vírus 3 6 
Protozoários, exceto 

Cryptosporidium 3 5 

Cryptosporidium 0 1 

Filtração em membrana, em cerâmica porosa, em tecidos 

Cerâmica porosa 

Bactérias 2 6 A eficiência varia com o tamanho 
dos poros, da taxa de filtração e 
inclusão de outros compostos no 
filtro. 

Vírus 1 4 

Protozoários 4 6 

Filtração em membrana – 
microfiltração (MF), 
ultrafiltração (UF), 

nanofiltração (NF), osmose 
reversa OR) 

Bactérias 2 (MF); 3 (UF; 
NF; OR); 

4 (MF); 6 (UF; 
NF; OR) Varia com o tamanho de poro da 

membrana, de sua integridade e 
resistência a degradação química e 
biológica. 

Vírus 0 (MF); 3 (UF; 
NF; OR) 

4 (MF); 6 (UF; 
NF; OR) 

Protozoários 2 (MF); 3 (UF; 
NF; OR) 

6 (MF); 6 (UF; 
NF; OR) 

Filtração em tecido 

Bactérias 1 2 A presença de partículas ou 
plâncton aumenta a remoção de 
microorganismos devido a 
aderência destes aos sólidos. 

Vírus 0 0 

Protozoários 0 1 

Filtração em meio granular 

Filtração rápida em areia, 
carvão ativado, terra 

diatomácea 

Bactérias 1 4 + Varia com o tamanho do meio 
granular e suas propriedades, taxa 
de filtração e condições de 
operação. 

Vírus 1 4 + 

Protozoários 1 4 + 

Filtração lenta intermitente 

Bactérias 1 3 Varia com a maturação do filtro, 
condições de operação, taxa de 
filtração, tamanho dos grãos e 
tempo de contato. 

Vírus 0,5 2 

Protozoários 2 4 

Desinfecção solar 

Radiação ultravioleta solar 
mais efeitos térmicos 

Bactérias 3 5+ Varia com a insolação, oxigenação 
da água, tempo de exposição, 
temperatura, turbidez e tamanho do 
recipiente. 

Vírus 2 4+ 

Protozoários 2 4+ 

Radiação ultravioleta por lámpadas 

Radiação ultravioleta 

Bactérias 3 5+ Turbidez inibe o processo. Varia 
com a intensidade da radiação, 
tempo de exposição e comprimento 
de onda 

Vírus 2 5+ 

Protozoários 3 5+ 

Tecnologías térmicas 

Fervura 

Bactérias 6 +9 Valores referentes às células 
vegetativas. Esporos são mais 
resistentes à inativação termal que 
células vegetativas. 

Vírus 6 +9 

Protozoários 6 +9 
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Tabela 3.3: cont. 

Processo de Tratamento Grupo de 
patogênicos 

Redução (VRL) Observações Referência Máximo 
Sedimentação 

Sedimentação simples 

Bactérias 0 0,5 Remoção associada à aderência 
a partículas grandes que 
sedimentam; varia com o tempo 
de sedimentação e tamanho de 
partículas. 

Vírus 0 0,5 

Protozoários 0 1 

Tratamentos combinados 

Floculação associada a 
desinfecção Bactérias 7 9 

Existem produtos comerciais 
que associam o coagulante e o 

desinfetante, na forma de saches 
e pastilhas. 

Legenda: VLR Valor de Redução Logaritmica; o símbolo + significa que é maior do que o número 
referido.  
 

 

3.3 FUNDAMENTOS DA DESINFECÇÃO  

 

A desinfecção da água realiza-se para inativar ou destruir organismos patogênicos. a 

prática de desinfecção em larga escala teve inicio no século 20, após ter sido comprovada a 

associação entre água contaminada e doenças como cólera e febre tifóide (Daniel et al., 2001). A 

desinfecção pode ser usada sozinha ou em conjunto com outros processos de tratamento, 

dependendo das características da água bruta. Pode ser atingida através do uso de técnicas de 

tratamento físicas (por exemplo, filtração em membranas, fervura, radiação ultravioleta - UV) ou 

químicas (por exemplo, cloro, ozônio, dióxido de cloro). 

 
A desinfecção química é influenciada pela concentração e tipo de desinfetante, tempo de 

contato, tipo de reator, pH, temperatura, turbidez da água, concentração e tipos de organismos. 

Os métodos físicos, como a radiação ultravioleta, dependem da intensidade da radiação, tempo 

de exposição, concentração de oxigênio dissolvido e turbidez, concentração e natureza dos 

organismos. 
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Muitos organismos patogênicos são sensíveis à temperatura. A Tabela 3.4 apresenta as 

temperaturas e os intervalos de tempo necessários para a destruição de alguns microorganismos e 

parasitas. 

Tabela 3.4: Temperaturas e intervalos de tempo para a detruição de microorganismos. 

Tipo de Microorganismo Temperatura e tempo para a destruição 

Salmonellatyfosa O crescimento é paralisado acima de 45°C morte 
em 20 - 30 minutos à 50 - 60°C. 

Salmonellasp Morte com 20 e 60 minutos à 55 e 60°C, 
respectivamente. 

Shingellasp Morte com 60 minutos à 65°C 

Escherichia coli Uma grande porção morre com 15 - 20 minutos à 
55 e 60°C 

Entamoebahistolytic Morte com alguns minutos à 45°C e com alguns 
segundos a 55°C. 

TaeniaSaginata Morte com alguns minutos à 55°C. 
Streptococcuspiogenes Morte em 10 minutos à 54°C. 

Mycobacteruimturberculosisvar Hominis Morte em 15-20 minutos a 66°C. 
Corynebacteriumdiphtheria Morte em 45 minutos à 55°C. 

Ascaris lumbricoides Morte em 50-60 minutos a uma temperatura 
>50°C. 

Fonte: Sharma et al., (1995) citado por Batista, (2008). 

 

3.4 CINÉTICA DA DESINFECÇÃO  

 

Harriette Chick, em 1908, observou que a redução do número viável de microorganismos 

pelos desinfetantes obedece a uma cinética de primeira ordem (Equação 3.1).  

Nk
td
Nd

⋅−=
                                                                                                    

(Equação 3.1) 

Sendo: k: constante de decaimento (T-1). 

N: concentração de microorganismos (NMP/100mL). 

t: Tempo (T). 

 

A integração da equação 3.1 nos limites (t = 0, N = No) e (t, N), resulta a Equação (3.2). 
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(Equação 3.2) 

 

Em um papel semi-logarítmico, a equação (3.2) resulta uma reta. No entanto, dados 

experimentais frequentemente se afastam da reta devido a fatores como concentração de 

desinfetante e agregação de organismos (Hendricks, 2011). Usando dados de Chick, Herbert 

Watson, também em 1908, incluiu um termo na equação de Chick para representar a 

concentração do desinfetante (Equação 3.3). 

 
!
!"
= 	 %-'()*                                                                                                       (Equação 3.3) 

Sendo: r = coeficiente de letalidade específica [L3M-1T-1] 

n = coeficiente de diluição [L3M-1T-1] 

C = concentração do desinfetante [M⋅L-3]1/n 

A equação (3.3) pode ser escrita na forma da equação (3.4). 

 

                                                                                   (Equação 3.4). 

Para uma determinada fração de sobrevivência dos organismos, por exemplo, N/No = 

0,001, o lado esquerdo da Equação (3.4) é igual a uma constante (Equação 3.5). 

 

K = Cn⋅t                                                                                                           (Equação 3.5). 

 

Valores altos de n indicam que a eficiência da desinfecção decresce rapidamente com a 

diminuição da concentração do desinfetante. Ao contrário, valores de n menores que um indicam 

que o tempo de contato é mais importante que a concentração. Se n for igual a um, a 

concentração e o tempo de contato tem a mesma importância. 
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3.5 TECNOLOGIA DE DESINFECÇÃO SOLAR SODIS 

Muitas tecnologias de desinfecção requerem fontes de energia ou produtos químicos, com 

custos associados de operação e manutenção. Eventualmente, estes recursos não estão 

disponíveis em regiões afastadas ou em áreas submetidas a desastres naturais, como estiagens 

prolongadas. Nestes casos, seria recomendável a utilização de tecnologia simples, sem custo, 

para desinfecção da água para fins potáveis. Uma técnica disponível, dentro deste contexto, é a 

desinfecção solar da água, conhecida como SODIS. Sob determinadas condições, esta técnica é 

capaz de prover uma água segura para beber do ponto de vista microbiológico, com tratamento 

no ponto-de-uso, a nível domiciliar.  

 

O processo SODIS age de duas formas para desinfetar a água. A primeira é através da 

radiação ultravioleta A (UV-A), com comprimento de onda na faixa de 320 – 400 nm. A 

radiação reage fotoquimicamente com os ácidos nucléicos dos microorganismos, promovendo a 

formação de dímeros como timina-timina, citosina-citosina, citosina-timina e uracila-uracila, 

obstruindo a replicação do ácido ribonucleico – DNA e do ácido dexosiribonucleico – RNA, 

impedindo a reprodução celular. A radiação ultravioleta também reage com o oxigênio  

dissolvido na água produzindo radiacais livres de oxigênio e peroxido de hidrogênio. Estes 

compostos interfere com as células e mata os microorganismos. Outro efeito do sol é dado pela 

radiação infravermelha, com comprimento de onda maior que 700 nm. Esta radiação proporciona 

a elevação da temperatura da água, causando efeito bactericida pela sensibilidade dos 

microorganismos a temperaturas elevadas (ver Tabela 3.4). Ocorre um efeito sinérgico da ação 

combinada de exposição as radiações UV-A e infravermelha, com efeito bactericida maior do 

que a soma isolada das duas radiações (EAWAG/SANDEC, 2002). 

 

Diversos estudos realizados mostraram que é possível causar danos ao DNA de diferentes 

organismos pela radiação UV. Foi observado que a taxa de inativação é proporcional à 

magnitude do comprimento de onda, que cresce na direção da luz visível UV-A > UV-B > UV-

C. A máxima adsorção da radiação pelo DNA ocorre no comprimento de onda de 260 nm, na 
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faixa da radiação UV-C e a faixa de comprimento de onda da radiação mais efetiva é de 320 a 

400nm (UV-A) (Ruiz, 2006). 

 

Segundo Ceballos (2000), o mecanismo da desinfecção depende da absorção da radiação 

pelas proteínas e pelos ácidos nucleicos (RNA e DNA). Absorções de doses altas de UV causam 

ruptura das membranas celulares e a morte das células e absorção de doses menores interrompe a 

capacidade do microorganismo de se reproduzir.  

 

O desenvolvimento da tecnologia SODIS teve início ao fim dos anos 1970, com maior 

reconhecimento a partir de 1985. Atualmente é aplicada em mais de 50 países, principalmente na 

África, Ásia e América do Sul. Estima-se que cinco milhões de pessoas utilizam SODIS para 

acesso a água potável (Wegelin e Schertenleib, 2002). Esta técnica é aplicável em regiões com 

incidência média maior de 3000 horas de sol por ano e intensidades luminosas que podem 

alcançar de 500W⋅hm-2. Os principais insumos são o sol, universalmente disponível e gratuito, e 

garrafas tipo PET transparentes (EAWAG/SANDEC, 2002). 

 

SODIS foi inicialmente desenvolvido por Aftim Acra em 1984, na Universidade 

Americana de Beirute. Inicialmente, Acra avaliou o efeito da radiação solar na qualidade da água 

para a reidratação oral, concluindo que o tempo adequado para a desativação das bactérias 

coliformes era de 95 minutos na exposição ao sol e 63 minutos na luz artificial. 

 

Os bons resultados obtidos nas avaliações da técnica SODIS por Acra e colaboradores 

incentivaram à Associação do Sistema Rural do Sistema Integrado de Energia- INRESA a 

pesquisar e disseminar a desinfecção solar no Peru, Colômbia, Nigéria, Egito e Sri Lanka. Foi 

confirmado o efeito bactericida da radiação solar e determinados locais com potencial de 

aplicação da técnica. 

 

Os avanços mais significativos no campo da desinfecção solar surgiram a partir dos 

estudos realizados pelo Suiss Federal Institute of Aquatic Sience and Technology (EAWAG), em 

colaboração com instituições de pesquisa da Colômbia, Costa Rica, Jordânia e Tailândia, entre 
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outras. Na Colômbia, investigações de campo realizadas pelo Instituto de Investigação e 

Desenvolvimento em Água Potável, Saneamento Básico e Conservação dos Recursos Hídricos - 

CINARA em Cali Colombia, correlacionaram a taxa de inativação do Vibrio Cholerae com os 

Coliformes Fecais (CF).  

 

O EAWAG realizou testes de exposição à radiação solar natural e em lâmpadas. Foi 

observado que a radiação na faixa de comprimento de onda 320 - 400nm (UV-A) foi a principal 

responsável pela inativação dos microorganismos; a luz violeta (400 – 450nm) não apresentou 

efeito bactericida. No entanto, existiu um efeito sinérgico dessas duas faixas de radiação, 

aumentando significativamente a taxa de inativação dos microorganismos. Também foi 

observado que o incremento da temperatura da água de 20 para 40ºC não influenciou na 

inativação de bactérias, mas gerou um aumento significativo da taxa de inativação dos diversos 

vírus estudados. Com temperaturas superiores a 50ºC observou-se um aumento significativo na 

inativação tanto de bactérias quanto de vírus. Wegelin e Schertenleib (2002) observaram uma 

redução de 99,9% de enterovírus após 42 minutos de exposição ao sol para uma temperatura da 

água de 40ºC. Outro fenômeno observado da radiação é a conversão do oxigênio dissolvido (O2) 

na água em ozônio (O3), com efeito desinfetante. 

 

No trabalho de Sommeret e colaboradores (1997), citado por Denini (2000), testaram em 

regime de batelada, diferentes recipientes e águas naturais com variados graus de contaminação 

microbiológica e níveis de turbidez (até 400 UTN), os resultados demostraram que a bactéria 

Vibrio cholerae foi menos resistente à desinfecção solar que os coliformes fecais, ainda o 

aumento da turbidez e da profundidade da água levam a uma menor eficiência do processo para 

um tempo fixo de exposição. 

 

Brandão et al., (2000), empregaram recipientes transparentes e escuros em dois níveis de 

profundidade da água, 5 cm e 10 cm, e observaram que, quanto maior a profundidade da lâmina 

de água, maior foi o tempo necessário para a inativação dos microorganismos. Paterniani e Silva 

(2005) prepararam um concentrador solar lixando e pintando uma parte da garrafa PET com tinta 

preta. Conseguiram alcançar as temperaturas de 50°C e 70°C respectivamente com e sem o 
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concentrador solar. Uma eficiência de 100% de deseinfecção em 6 horas ocorreu em ambos 

casos. Brandão et al., (2000) e Paterniani e Silva (2005), apesar de realizarem seus experimentos 

em condicoes diferentes, constataram que o tempo de exposição das amostras é diretamente 

proporcional à nebulosidade. 

 

Amaral et al., (2006), em amostras de água de poço armazenadas em garrafas PET de 2L, 

mediram reduções de 98,2%, 99,9% e 100% nos números de microorganismos mesófilos, 

coliformes totais e E.coli após de 12 horas de exposição. A inativação dos microorganismos foi 

completa após 72 horas.  

 

Segundo Wegelin e Schertenleib, (2002), sacos de polietileno transparentes são mais 

eficientes do que os vasilhames de refrigerante em vidro e em PET. Os autores atribuem tal 

eficiência à relação área/volume, resultando em uma maior área de exposição à radiação solar e 

em uma menor espessura da lâmina d’água por volume tratado, proporcionando aumento mais 

rápido da temperatura. No entanto, o uso dos sacos descartáveis apresenta utilização mais difícil 

considerando os riscos de uso do mesmo recipiente para outros fins, podendo levar a 

contaminações cruzadas. Além disto, o uso de sacos descartáveis pode significar custos 

adicionais para os usuários. 

 

Pessoa (2006), avaliou a eficiência de inativação de microorganismos considerando o 

efeito da oxigenação proporcionada pela agitação manual das garrafas. Também, estudou o 

emprego de diferentes superfícies de exposição - concreto pintado de branco, concreto pintado de 

preto, telha de barro, telha de amianto e bacias de alumínio. Verificou que o efeito da agitação 

não aumenta significativamente a eficiência de inativação. Com temperatura de 44°C mediu mais 

de 99,99% de remoção de coliformes termotolerantes. Em 67% dos ensaios com exposição de 6 

horas, o SODIS foi capaz de inativar completamente concentrações de coliformes 

termotolerantes acima de 10+5 NMP/100mL. Constatou que houve o crescimento do indicador 

quando os usuários armazenaram as garrafas em locais sombreados. 

 



Aplicação da técnica SODIS em águas de chuva, poço e reservatório. 
2

015 

	

35 Angelic Reyes Carvajal 

 

Sommer e colaboradores (1997) citados por Denini (2007) realizaram testes em unidade 

piloto de fluxo contínuo com aquecedor solar, de modo a obter temperatura de 50°C. Nesses 

experimentos foram testadas diferentes vazões de aplicação, tempos de detenção e condições de 

nebulosidade. O equipamento mostrou-se eficiente, mesmo para condições de nebulosidade de 

50%, quando operado a uma vazão de 45,6 Lh-1 de água. Condições mais severas de 

nebulosidade exigiram taxas de aplicação menores ou não foram capazes de atingir a eficiência 

necessária. 

 

Em termos de aceitabilidade da técnica no Brasil, Ruiz (2006) mostrou os efeitos das 

ações de SODIS em duas comunidades do interior do Nordeste. Em uma primeira etapa, 

comparou SODIS e SOPAS (Solar Water Pasteurization) para escolher a melhor e mais viável 

tecnologia para a comunidade. A segunda etapa analizou os efeitos e aceitabilidade de SODIS 

nas comunidades. Da primeira etapa, o autor observou que a técnica SOPAS foi mais eficiente na 

eliminação dos microorganismos devido ao uso de um concentrador. A aceitabilidade da técnica 

foi maior na comunidade com nível socioeconômico mais elevado. Posteriormente, em quatro 

comunidades litorâneas do Ceará, foram implantadas ações para uso da tecnologia SODIS, com 

ajuda da Universidade Federal. Nestas comunidades houve aceitação do SODIS, e interesse em 

seu aprendizado. 

 

Do conhecimento adquirido com a pesquisa e aplicação de SODIS, é possível destacar os 

principais aspectos favoráveis e desfavoráveis desta tecnologia de desinfecção. 

 

Aspetos favoráveis e desfavoráveis de SODIS 

Aspetos favoráveis 

a) A inativação dos organismos ocorre de maneira natural, sem uso de energia artificial 

ou produtos químicos. 

b) Não apresenta riscos químicos à saúde do consumidor, pela não geração de 

subprodutos. 
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c) A aplicação é muito simples, de fácil entendimento, baixo custo e eficaz, garantidas 

condições climáticas adequadas e turbidez da água menor que 30 NTU. 

d) Utiliza materiais disponíveis e acessíveis em todos os lugares. 

e) Reduz os gastos familiares e melhora as condições de vida das famílias, pela 

manutenção da saúde e diminuição de perdas de dias trabalhados. 

 

Aspetos desfavoráveis  

a) É aplicável a águas relativamente limpas, de baixa turbidez (menor de 30 NTU). 

b) É efetivo apenas para microorganismos, não atuando com relação a compostos 

químicos. 

c) Não tem efeito de desinfecção residual. 

d) Depende das condições climáticas, sendo ineficiente na ausência de luz e em 

condições de baixas temperaturas. 

e) O volume da água tratada é relativamente pequeno. 

f) Há possibilidade de reativação microbiana. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

Avaliaram-se ensaios de Desinfecção Solar (SODIS) em amostras de três diferentes 

fontes de águas para as condições climáticas de verão da cidade de Porto Alegre no estado do 

Rio Grande do Sul - Brasil. As fontes das amostras das águas utilizadas foram de drenagem de 

chuva coletada no telhado das instalações no Laboratorio de Saneamento Ambiental do IPH, de 

poço freático coletada na cidade de Taquara municipio da Região Metropolitana de Porto Alegre, 

localizada geográficamente a 29º39´03¨ sul, e 50º46´51¨ oeste, e do manancial superficial 

reservatório Lomba do Sabão localizado na cidade de Porto Alegre. Foram feitos experimentos 

para determinar o recrescimento de coliformes totais e E. coli após a inativação obtida com 

SODIS. Foi feito um estudo cinético da taxa de decaimento de E. coli e coliformes totais. Neste 

capítulo apresentam-se as características da coleta, o preparo das amostras, o monitoramento do 

processo, os métodos analíticos e os materiais utilizados para o desenvolvimento da pesquisa. 

 

4.1 LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA 

A pesquisa foi realizada nas instalações do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, localizado no município de Porto Alegre. 

A cidade localiza-se no paralelo 30.03° sul e meridiano 50.22° oeste (IBGE, s.d.). De acordo 

com EAWAG (2002), as regiões mais favoráveis para o SODIS localizam-se entre as latitudes 

15° N/S e 35° N/S. A figura 4.1 mostra os locais de coleta das amostras para pesquisa. 

 

A média de irradiação solar total diária na região situa-se entre 4.500 a 4.700 Wh.m-2. No 

entanto, apresenta variações mensais, entre 7.000 – 7.500 Wh.m-2 (dezembro) e 2.500-3.000 

Wh.m-2 (julho e agosto) (INMET e LABSOLAR, 1998). A Figura 4.2 ilustra a irradiação média 

adiaria típicas das regiões Brasileiras (típica anual). Porto Alegre apresenta clima temperado 

subtropical úmido. A temperatura média anual é de 19,5 °C, com variações entre 2°C e 20°C 

(junho a setembro) e 25°C a 35°C (dezembro a março) (Porto Alegre, 2012). 
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Figura 4.1: Locais de coleta das amostras da pesquisa. 
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 Figura 4.2:  Total de irradiação solar diária do Brasil: média anual típica.  
Fonte: INMET; LABSOLAR, 1998. 
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4.2 EXPOSIÇÃO DAS AMOSTRAS 

Na latitude de 30°, a exposição à radiação solar é maximizada com as amostras voltadas 

para a direção norte com ângulo de inclinação entre 40° e 45°. Para os ensaios, foi construída 

uma estrutura suporte com base de madeira sobre a qual foi colocada uma superfície de zinco. 

Esta superfície permitiu uma maior absorção da radiação solar e transferência de calor para a 

água estudada (Figura 4.3). Em muitos locais, SODIS é aplicado em telhados de residências 

domiciliares e esta estrutura procurou reproduzir esta condição. O período de exposição das 

amostras à radiação solar ultravioleta foi de 6 (seis) horas para dias de céu claro, sem nuvens, 

entre 10:00 e 16:00 horas, que correponde a 11:00 e 17:00 horas no horário de verão. Nuvens 

eventualmente apareciam durante o período de exposição. 

 

Figura 4.3: À esquerda: Estrutura suporte para os ensaio SODIS. Á direita: Disposição de 
garrafas PET em telhados para exposição ao sol. 	

 

4.3 PREPARO DAS AMOSTRAS  

4.3.1 Águas naturais  

A técnica SODIS foi aplicada em amostras de três diferentes fontes de água superficiais: 

(a) água de drenagem de chuva, (b) água de poço freático e (c) água de manancial superficial 

(reservatório). 



Aplicação da técnica SODIS em águas de chuva, poço e reservatório. 
2

015 

	

41 Angelic Reyes Carvajal 

 

As amostras da água de chuva, foram recolhidas em tubo de queda do telhado do anexo 

ao Laboratório de Saneamento Ambiental do IPH, nos dias chuvosos dos meses de verão. As 

amostras foram coletadas em baldes de 20L, recebendo o procedimento descrito no item 4.3.2. 

 

Para o segundo tipo de água, as amostras foram trazidas de um poço freático escavado 

utilizado para abastecimento unifamiliar na cidade de Taquara. A água bruta era recalcada com 

uma bomba elétrica a uma profundidade de aproximadamente 15 m, e conduzida por tubulação 

até a torneira localizada no fundo da casa. As amostras foram coletadas em um balde e 

esvaziadas diretamente dentro de quatro bombonas de plástico com capacidade de 15L cada. Os 

recipientes foram devidamente esterilizados com álcool. As amostras eram conduzidas ao 

Laboratório, de onde receberam o procedimento descrito no item 4.3.2, exceto que não havia 

necessidade de filtrar.  

 

Por último, as amostras de águas superficiais foram coletadas no manancial superficial 

comumente nomeado reservatório da Lomba do Sabão, o qual possui área e volume de 1.428 ha 

e 3 milhões de m3, respetivamente (Zat & Benetti, 2010). A ETA Lomba do Sabão, construída no 

mesmo local, supriu com água ao redor de 2,65% da população Porto Alegrense (Agudelo, 

2010), mas foi desativada a partir de junho de 2013. Historicamente, nas épocas de estiagem 

evidenciam-se florações de algas e macrófitas, que estão diretamente relacionadas com a perda 

da qualidade da água da represa. O principal fator de deterioração é o crescimento significativo 

da população na área de drenagem, associados à falta de saneamento e educação ambiental 

(Suertegaray et al., 2002). Foram feitos quatro testes SODIS com água do manancial. 

 

Nos dias da coleta, observaram-se os tipos de crescimento de vegetação aquática ilustrada 

na figura 4.4. Esta figura apresenta também, o local de captação da água bruta para os ensaios. A 

água era recalcada na superfície do manancial, próximo à bomba de captação e tanque de entrada 

da ETA. A coleta era feita com ajuda de uma corda e um balde plástico. Imediatamente, a água 
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era passada num coador de plástico de malha de 0,4-0,8 mm (tamanho dos poros), com 

finalidade de separar os sólidos mais grosseiros.  

 

 
Figura 4.4: À esquerda: Florações de macrofitas e local de captação de agua bruta para os 

ensaios do reservatório. Á direita: Filtração no coador para eliminar os sólidos grosseiros. 
 

4.3.2 Medição das variáveis físicas e químicas  

As medidas de turbidez, pH, cor e alcalinidade eram realizadas na chegada ao laboratório. 

As amostras de água de chuva e de reservatório eram filtradas em tecido de algodão (filtro 

quantitativo de porosidade disforme que visualmente retêm sólidos, devidamente esterilizado) 

(Figura 4.5). A seguir a água era deixada em repouso entre 20 e 24 horas para a separação dos 

sólidos sedimentáveis. A redução de sólidos permite uma maior absorção da radiação pelos 

microorganismos, além de alcançar também a remoção de ovos de helmintos (Costa et al., 2007). 

Após esta etapa, a água era disposta, via funil de vidro, em garrafas PET devidamente limpas, 

conforme descrito no item 4.6. Análises de turbidez, pH, cor e alcalinidade e microbiológicas 

eram novamente feitas após o tempo de exposição ao SODIS. 
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Figura 4.5: Filtração das amostras. 	

 

4.3.3 Água preparada  

Para o ensaio de cinética da desinfecção, preparou-se uma água artificialmente 

contaminada. Inicialmente, uma quantidade estequiométrica de tiossulfato de sódio era 

adicionada a cinquenta litros de água da torneira com a finalidade de eliminar o cloro residual 

presente conforme recomendado pelo Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (APHA et al., 2005) . O procedimento adotado era o seguinte: 1º) Determinava-se a 

concentração de cloro residual, tomando-se uma alíquota de amostra. 2º) Neutralizava-se o cloro 

residual nos 50 L de água com a quantidade estequiométrica de Tiossulfato de Sódio (0.2 %) 

necessária para reagir com o cloro; 3º) verificava-se a concentração de cloro residual após a 

adição do tiossulfato, para assegurar que não havia mais cloro na água. 4º) Inoculava-se a água 

declorada com 3% de sobrenadante de lodos ativados da Estação de Tratamento de Esgotos São 

João - Navegantes. Este sobrenadante era decantado e filtrado em Kitassato com filtro de papel 

com porosidade de 7,5 µm. Na filtração utilizava-se bomba a vácuo de marca Fabbe Primar, 

modelo 341. 
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4.4 EXPERIMENTOS COM SODIS 

Para cada ensaio foram utilizadas 5 garrafas PET (Poly-Ethylene Terephtalate) 

transparentes de 1,5 L devidamente higienizadas, seguindo-se o seguinte procedimento: 

 

1) As garrafas eram preenchidas parcialmente, a ¾ de seu volume; 

2) As garrafas eram agitadas vigorosamente durante 20 segundos; 

3) Completava-se o volume nas garrafas, sem deixar espaço livre; 

4) As garrafas eram colocadas na estrutura suporte, a 45°, voltadas para a direção norte; 

5) As garrafas ficavam expostas ao sol por um período de 6 horas, em dia com céu claro e 

sem a presença de nuvens. Eventualmente nuvens apareciam durante o transcorrer do 

experimento. As amostras expostas ao sol foram nomeadas pela letra “E” (de exposta).  

6) Ao final do período, a água das garrafas era conduzida ao laboratório para as análises 

físicas, químicas e microbiológicas. 

O mesmo procedimento descrito acima foi feito para garrafas que ficaram armazenadas 

na sombra, sendo as amostras denominadas de “NE” (de não exposta). 

 

4.5 MONITORAMENTO DO PROCESSO  

O monitoramento do processo para cada ensaio foi realizado com medidas dos seguintes 

parâmetros: 

 

4.5.1 Temperatura 

A temperatura é um parâmetro essencial para o sucesso ma técnica SODIS. Esta foi 

medida nas amostras de água expostas ao sol e na sombra (Figura 4.6). Para tanto, dois 
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termômetros de mercúrio foram introduzidos em duas garrafas de água para os controles 

(exposição e sombra) através de perfurações nas respectivas tampas. A temperatura também foi 

monitorada no ar, junto à estrutura de exposição ao sol, e junto às garrafas na sombra. As leituras 

de temperatura eram realizadas a cada hora do experimento, iniciando-se no tempo zero. 

 

Figura 4.6: Exposição das garrafas a controles: À esquerda controle na sombra. À direita 
controle com exposição ao sol.  

 

4.5.2 Radiação global e umidade 

A radiação solar ultravioleta é um parâmetro importante na inatavação dos 

microorganismos. Os valores da radiação solar global e umidade foram disponibilizados pelo 

banco de dados do Instituto Nacional de Meteorologia INMET da estação Meteorológica 

automática marca Vaisala com o piranômetro QMS102, localizada no Jardim Botânico de Porto 

Alegre RS (dados concentrados na tabela A-9, no Anexo).  

 

4.5.3 Turbidez 

Este parâmetro relaciona-se na passagem da luz na água e tem consequências na absorção 

da luz solar ultravioleta. As medidas de turbidez na água foram realizadas com o Turbidímetro 
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HACH modelo 2100N. As medidas foram tomadas nas amostras antes e depois dos ensaios. A 

turbidez é um parâmetro importante para a aplicação da técnica SODIS, devendo esta abaixo de 

30NTU. 

 

4.5.4. pH 

O pH das amostras foi medido com o pH-metro HACH HQ11d, antes e depois de cada 

ensaio. 

 

4.5.5 Cor 

A cor está associada à redução de intensidade que a luz sofre ao atravessar a água devido 

à presença de sólidos dissolvidos. Nos ensaios, a cor aparente foi medida através do método 

colorimétrico usando o Colorímetro HACH DR/800.  

 

4.5.6 Alcalinidade 

A alcalinidade foi medida com o método titulométrico usando ácido sulfúrico 0,02N 

como titulante e ponto de equivalência ao pH 4,5. 

 

4.5.7 Coliformes totais e Escherichia coli 

A desinfecção proporcionada pela técnica SODIS foi avaliada através das análises de 

coliformes totais e Escherichia coli. Estes organismos são recomendados pela Portaria Nº 2914, 

de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde para avaliar a qualidade microbiológica da 

água potável (Brasil, 2011). 

 

A determinação das concentrações dos microorganismos realizaram-se por meio do 

método colilert que é baseiado na técnica de Substratos Definidos Cromogênicos. Esta técnica 
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emprega nutrientes que fazem os microorganismos de interesse presentes nas amostras, 

produzirem mudança de cor ao serem incubados a 35 ºC por 24 horas. 

 

A fim de se conhecer a diluição adequada a ser utilizada para a determinação dos 

microorganismos de interesse na água estudada, realizaram-se testes preliminares. Para uma 

mesma amostra, faziam-se mais de uma diluição, escolhendo-se a menor diluição que 

apresentava resultados possíveis de contagem. Este procedimento foi adotado para minimizar os 

possíveis erros associados a diluição.  

 

As amostras de água ou sua diluição (100 mL) eram misturadas ao meio de cultura 

contendo o substrato cromogênico orto-nitrofenil-β-D-galatopiranosida (ONPG) – Colilert® 

(Idexx Laboratories, Inc.). Após homogeneização, as misturas eram transferidas para a cartela 

Quanti-tray e seladas em seladora específica (Idexx Quanti-Tray™ Sealer). Em seguida, as 

cartelas eram incubadas a 35º C por 24 horas. A presença de coliformes totais após 24 horas de 

incubação era constatada pelo desenvolvimento de cor amarela nas células das cartelas, resultado 

da hidrólise do ONPG por enzimas das bactérias (APHA, et al., 2005). O número mais provável 

de coliformes totais era calculado com o uso da tabela fornecida pelo fabricante. Escherichia. 

coli era quantificado pelo número de células que apresentava fluorescência após incidência de 

raios UV (365 nm) sobre a cartela. A estimativa de número de E. coli presentes foi feita com a 

utilização da mesma tabela usada para coliformes totais. Os resultados foram expressos em 

número mais provável (NMP) por 100mL de amostra. A figura 4.7 apresenta as cartelas de 

colilert utilizadas para a determinação dos microorganismos. 
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Figura 4.7: Cartelas colilert empregadas para a detecção dos microorganismos.  

Fonte: Paterniani & Da Silva (2005). 

4.5.8 Medição de cloro livre ou residual  

A medição do cloro presente na água da torneira, foi realizado pelo método DPD (N,N - 

dietil p-fenilenodiamina) no qual cinco (5) ml de DPD e cinco (5) ml de solução tampão eram 

adicionados a 10 ml de amostra (água da torneira). A cor muda de incolor para roxo, de 

intensidade variável, conforme o teor de cloro. A solução era titulada com FAS (sulfato ferroso 

amoniacal) até virar a cor inicial. A quantidade de volume gasto corresponde a quantidade de 

cloro livre total da amostra em miligramas. 

 

4.6 ESTUDO DO RECRESCIMENTO BACTERIANO  

Foram realizados dos ensaios com água de chuva e depoço freático para avaliação da 

possível reativação bacteriana durante o armazenamento da água desinfetada. Nestes ensaios, 

cinco garrafas com água após a exposição  ao sol por 6 horas, foram armazenadas em condições 

naturais, no laboratório, por um período de 24 e 48 horas. Após este tempo, foram realizadas as 

análises de coliformes totais e E. coli. A comparação entre o número de bactérias remanescentes 
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imediatamente após o período de exposição (6 horas) e armazenamento (24 e 48 horas) 

possibilitou a avaliação do recrescimento dos microorganismos.  

 

4.7 AVALIAÇÃO DA CINÉTICA DA DESINFECÇÃO COM SODIS. 

Realizou-se um teste de cinética, em condiçoes de sol sem nuvens. O procedimento 

empregado para a avaliação da cinética da desinfecção com SODIS obedeceu as seguintes 

etapas:  

1º) Alíquotas da água preparada (conforme o item 4.3.2) foram colocadas em garrafas 

PET seguindo o procedimento descrito no item 4.3.  

2º) Sete garrafas PET com água contaminada foram expostas ao sol. Outras sete garrafas 

permaneceram na sombra. 

3º) Nos tempos 1 (0,5 horas), 2 (1 hora), e de hora em hora até o tempo 8 (6 horas), as 

garrafas eram retiradas da exposição e as amostras eram analisadas para coliformes totais e E. 

coli. A concentração inicial de coliformes totais e E. coli foi medida no tempo zero em duplicata 

diretamente da amostra inicial antes de ser enchida nas garrafas. 

4º) Nos tempos de coletas de amostras eram feitas as medidas de temperatura do ar e da 

água e da radiação solar global era tomada do INMET. 

O ensaio foi realizado em duplicatas para um total de 28 garrafas (14 expostas - E e 14 

não expostas - NE). O ensaio foi feito de maior insolação do dia no horário das 10:00 às 16:00 

horas.  

Os resultados serviram para determinar as constantes de decaimento de coliformes totais 

e de E. coli. Empregou-se a Lei de Chick para modelar o decaimento (Equação 4.1). 

tk
0 eNN ⋅−⋅=                                                      (Equação 4.1). 
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Sendo: N = concentração de organismos remanescentes após de um tempo t (NMP/100 

mL).  

N0: concentração inicial de microorganismos (NMP/100 mL).  

k: constante de decaimento característica do processo de desinfecção para os 

microorganismos de E. coli e coliformes totais (h-1). 

A lei de Chick, na forma linearizada, é representada pela Equação 4.2, com declividade 

igual a - k. 

ln N = ln N0 - k⋅t                                                                                             (Equação 4.2). 

 

4.8 EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E REAGENTES   

Para o desenvolvimento da pesquisa foram empregados equipamentos, materiais e 

reagentes a seguir descritos. 

4.8.1 Equipamentos 

A tabela 4.1 apresenta os equipamentos utilizados na pesquisa. 

Tabela 4.1: Equipamentos e materiais utilizados para a realização da pesquisa. 

Equipamento/ Material Descrição 
Estrutura suporte das garrafas PET Madeira e zinco 

Colorímetro HACH DR/800 
Turbidímetro HACH modelo 2100N 

pH-metro HACH HQ11d 
Termômetros de mercúrio  

Estufa para incubação de análises microbiológicas  
Seladora Idexx Quanti-Tray™  Sealer 

Autoclave Soc. Fabbe Ltda 
Garrafas PET (Transparentes) 1,5L 
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4.8.2 Materiais 

Para os ensaios foram empregadas garrafas PET transparentes de 1,5L. Após os ensaios, 

as garrafas eram lavadas com hipoclorito de sódio tipo comercial (diluído 2%) e detergente 

neutro (Estan 2 MA). As garrafas eram deixadas em molho por 30 minutos, fazendo-se um 

enxague abundante com água da torneira. Finalmente, água deionizada era passada 3 a 5 vezes 

em cada garrafa com o fim de retirar pequenas quantidades de hipoclorito ou detergente que 

pudessem ainda estar presentes. Após a lavagem, as garrafas eram armazenadas (viradas para 

baixo) em uma caixa de plástico tampada, higienizada com álcool gel para evitar contaminações.  

 

A vidraria e acessórios utilizados nos ensaios eram lavados com detergente neutro e 

devidamente esterilizados a 121 ºC (autoclave Modelo 208 SOC. FABBE). 

 

4.8.3 Reagentes 

Os reagentes empregados na realização dos ensaios SODIS, foram os seguintes:  

 

• Padrões para cor, turbidez e pH 

• COLILERT – Substrato definido enzimático ONPG-MUG; 

• Tiosulfato de sodio. 

• Sulfato ferroso amoniacal (FAS).  

• Ácido sulfúrico (0,02%). 

 

4.9 DATAS DE REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS  

Os ensaios foram planejados consultando as previsões climatológicas do Instituto 

Nacional de Meteorologia IMET e do Climatempo. As características eram dias com céu sem 

nuvens, totalmente abertos. A tabela 4.2 apresenta as datas de realização dos ensaios de SODIS e 
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cinética de inativação com o número de amostras analizadas por ensaio, apresentando um total 

de 84 amostras de águas dos três tipos de fontes analizadas na pesquisa. 

 

Tabela 4.2: Datas de realização dos ensaios com SODIS. 

Legenda: E= amostras expostas ao sol; NE = amostras não exposta ao sol. 

 

 

4.10 ESQUEMA DA FASE EXPERIMENTAL 

Data Amostra de água tratada com SODIS 
Número de amostras tratadas 

E NE 
03/01/2013 Drenagem chuva. 5 5 
15/01/2013 Manancial superficial (reservatório). 5 5 

06/02/2013 Poço, manancial superficial e recrescimento 
poço. 10 10 

15/02/2013 Manancial superficial. 5 5 

23/02/2013 Drenagem chuva, poço e manancial 
superficial. 15 15 

27/02/2013 Poço e manancial superficial. 10 10 
06/03/2013 Drenagem chuva e recrescimento. 5 5 
19/03/2013 Drenagem chuva e cinética. 19 19 
22/03/2013 Drenagem chuva e poço. 10 10 

 Total de amostras analisadas 84 84 
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A figura 4.8 mostra o esquema experimental da presente pesquisa. 

 
Figura 4.8: Esquema da fase experimental da pesquisa. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados da aplicação da técnica SODIS 

nas amostras das três fontes de água estudadas: de chuva, de poço freático e de manancial 

superficial (reservatório). Também é apresentada a avaliação do potencial de recrescimento dos 

coliformes totais e Escherichia coli após o SODIS e a cinética da inativação dos 

microorganismos com SODIS. 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS DOS TIPOS DE ÁGUA 

ESTUDADOS 

A avaliação da qualidade da água, as condições climáticas e a qualidade do recipiente são 

indispensáveis para a eficiência da técnica SODIS. Na tabela 5.1 apresentam-se os resultados da 

cor aparente, turbidez, pH e alcalinidade para as fontes de água estudadas. Todos os ensaios 

foram realizados no período de verão, entre janeiro e março de 2013. Foram feitos cinco ensaios 

SODIS com água de chuva coletada em telhado, quatro de água de poço freático (proveniente da 

cidade de Taquara, RS) e quatro de água superficial (reservatório Lomba do Sabão). 

Tabela 5.1: Parâmetros físicos e químicos medidos nas amostras de água estudadas  
TIPO DE 

ÁGUA ENSAIO DATA 
Cor Aparente Turbidez pH Alcalinidade 

(mg Pt-Co/L) (NTU) (Unidades de pH) (mg CaCO3/L) 

Drenagem chuva 

1 04/01/2013  * *  6,80 21,87 

2 23/01/2013 15,20 3,74 6,86 29,17 

3 06/03/2013 22,70 3,31 6,90 30,21 

4 19/03/2013 16,50 1,70 6,94 22,35 

5 22/03/2013 13,10 1,25 6,82 26,23 

Poço freático 

1 06/02/2013 0,00 0,52 6,63 25,00 

2 23/02/2013 15,00 8,90 6,36 24,92 

3 27/02/2013 10,00 4,69 6,75 24,90 

4 22/03/2013 9,20 5,20 7,03 85,25 

Manancial 
superficial 

(reservatório) 

1 15/01/2013 30,00 3,74 7,15 57,92 

2 06/02/2013 40,00 5,03 7,20 59,02 

3 14/02/2013 57,00 11,10 6,58 62,50 

4 27/03/2013 25,00 3,16 6,80 21,87 
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A Portaria No 2914, de 12 dezembro de 2011 (Brasil, 2011), que dispõe sobre o padrão de 

potabilidade da água para consumo humano estabelece um valor máximo de turbidez de 1,0 

NTU em 95% das amostras. Os valores de turbidez medidos na água de chuva, poço e manancial 

superficial (reservatório) encontram-se em níveis superiores a 1,0 NTU. No entanto, todas as 

amostras encontram-se com valores abaixo de 30 NTU, limite superior para aplicação do SODIS. 

Com relação à cor aparente, a portaria estabelece um valor de 15 mg Pt-Co/L, valor superado em 

água do manancial superficial (38,6±12,3 mg PtCo/L). A cor, no entanto, é um padrão 

organoléptico da água, não diretamente relacionado à saúde. Nenhum valor das amostras 

analisadas ultrapassaram a faixa recomendada para pH pela Portaria Nº 2914 (6,0 a 9,0). 

 

5.2 RESULTADOS DOS ENSAIOS DE DESINFECÇÃO SOLAR (SODIS) DA 

ÁGUA	

Os dados da radiação solar global e umidade foram disponibilizados e informados pelo 

Coordenador do INMET/8º DISME, Sr. Solismar Damê Prestes. As temperaturas da água e do ar 

foram medidas no local do experimento, a cada hora, para as amostras expostas e não expostas 

ao sol.  

 

5.2.1 Água da chuva  

A tabela 5.2 apresenta as condições físicas iniciais das amostras das águas da chuva, as 

médias da radiação solar global e das temperaturas da água no interior da garrafa e no ar, das 

amostras expostas ao sol (E) e das amostras controle não expostas ao sol (NE), coletados a cada 

hora para cada ensaio.  

 

As figuras 5.1, 5.2 e 5.3 apresentam, respectivamente, os valores da radiação solar global, as 

temperaturas do ar no sol e da água no interior das garrafas PET expostas ao sol, a cada hora nos 

ensaios realizados com as águas de chuva. 
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Tabela 5.2: Médias da radiação solar global, das temperaturas do ar no sol e na sombra e 
das temperaturas das amostras de água da chuva expostas e não expostas ao sol.  

E
N

SA
IO

 

DATA 
Umidade RADIAÇÃO 

SOLAR 
GLOBAL 

TEMPERATURAS  

DO AR 
NO 

SOL 

DA 
AGUA 

NO SOL 

DO AR NA 
SOMBRA 

DA AGUA 
NA 

SOMBRA 
(%) (Wh/m2) (ºC) (ºC) (ºC) (ºC) 

1 04/01/2013 60,6 952,1 34,5 40,3 24,8 23,1 
2 23/01/2013 69,1 764,6 30,7 38,6 22,9 24,9 
3 06/03/2013 69,1 709,2 26,8 38,6 22,9 24,9 
4 19/03/2013 78,7 352,9 21,2 25,6 20,6 21,4 
5 22/03/2013 82,9 739,5 28,6 37,4 21,6 22,6 

 

 

Figura 5.1: Radiação solar global ao longo do tempo de duração dos ensaios com águas 
da chuva. 
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Figura 5.2: Temperatura do ar ao longo do tempo de duração dos ensaios com águas da 
chuva. 

 

 

Figura 5.3: Temperatura da água no interior das garrafas PET ao longo do tempo de 
duração dos ensaios com águas da chuva. 

 



Aplicação da técnica SODIS em águas de chuva, poço e reservatório. 
2

015 

	

58 Angelic Reyes Carvajal 

 

As concentrações de coliformes totais e E. coli, foram determinadas nas amostras de água 

no tempo zero (inicial - I) e após 6 horas de exposição ao sol (E) e a sombra (NE). Foram 

realizados cinco ensaios usando amostras das águas de chuva coletada em telhado, em dias 

diferentes. Em cada ensaio, eram feitas três repetições para a água no tempo zero e uma análise 

em cada uma das cinco garrafas expostas ao sol e cinco não expostas ao sol ao final das 6 horas. 

As Tabelas 5.3 e 5.4 apresentam as médias geométricas das concentrações de coliformes totais e 

E. coli em número de organismos mais provável NMP/100 ml, e as correspondentes eficiências 

de remoção para a água de chuva. A média geométrica é considerada a melhor indicadora de 

tendência central quando a ordem de grandeza das amostras varia em ordens de magnitude 

(CHAPMAN, 1992). Este é o caso dos resultados das análises de coliformes e E. coli. Para o 

tratamento estatístico dos dados obtidos, adotou-se o valor de 1 NMP/100mL nos resultados que 

determinaram ausência de microorganismos (<1 NMP/100mL) e inativação > 99,99%, com o 

fim de evitar inconsistências na aplicação das equações (Souza et al., 2002). Segundo a 

literatura, os valores de coliformes totais e E. coli apresentam concentrações que podem ter 

ordens de magnitude diferente, indicando uma distribuição enviesada (Crites & Tchobanoglous, 

2000; Von Sperling, 2001). 

 

Tabela 5.3: Médias geométricas e desvios padrões das concentrações de coliformes totais 
para águas da chuva e remoções obtidas em cada ensaio. 

ENSAIO DATA I (NMP/100mL) E(NMP/100mL) R (%) NE (NMP/100mL) R (%) 

1 04/01/2013 4,2E+02 ±101 1,0E+00±0 99,99 3,6E+02±86,2 14,74 
2 23/02/2013 9,0E+02±903 5,6E+00±10,48 99,38 8,9E+02±100 1,74 
3 06/03/2013 1,6E+04±3960 1,0E+00±0 99,99 1,2E+04±2430 27,61 
4 19/03/2013 1,2E+03±195 5,6E+00±68,6 99,54 1,5E+03±388 -25,01 
5 22/03/2013 3,6E+04±13700 2,8E+00±0,47 99,9 3,5E+04±14700 2,81 

Legenda: I = concentração de coliformes inicial; NE = concentração de coliformes ao final de 6 horas das amostras 
não expostas ao sol; E = concentração de coliformes ao final de 6 horas das amostras expostas ao sol;  R (%) 
Percentual de remoção de coliformes. NMP/100mL Número de Organismos mais Provável por cada 100 mililitros 
de amostra. 
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Tabela 5.4: Médias geométricas e desvios padrões das concentrações de E. coli para 
águas da chuva e remoções  obtidas em cada ensaio.	

ENSAIO DATA I (NMP/100mL) E(NMP/100mL) R (%) NE(NMP/100mL) R (%) 

1 04/01/2013 5,5E+00±0,63 1,0E+00±0 99,99 5,8E+00±1,04 -4,48 
2 23/02/2013 9,5E+01±21,4 1,1E+00±0,45 98,79 3,2E+01±48,1 66,75 
3 06/03/2013 1,1E+03±115 1,0E+00±0 99,99 7,7E+02±199 28,66 
4 19/03/2013 1,0E+00±0,57 1,0E+00±0* ** 1,0E+00±0* ** 
5 22/03/2013 1,8E+04±5380 1,0E+00±9780 99,99 6,3E+03±9780 65,08 

Legenda: I = concentração inicial de E. coli; NE = concentração de E. coli ao final de 6 horas das amostras não 
expostas ao sol; E = concentração de E. coli ao final de 6 horas das amostras expostas ao sol;  R (%) Percentual de 
remoção de E. coli. NMP/100mL Número de Organismos mais Provável por cada 100 mililitros de amostra. 
* Não apresentou presença de organismos iniciais. ** Dado não calculado por que nao haviam coliformes no início. 

 

As Figuras 5.4 e 5.5 apresentam os gráficos de caixa das concentrações de coliformes 

totais e E. coli presentes nas águas de chuva contidas nas garrafas PET, no tempo inicial (I) e nos 

tempos finais, sem exposição (NE) e com exposição ao sol (E).  Os gráficos de caixa informam a 

mediana, a média aritmética, os valores mínimos e máximos e os quartis representando 25% e 

75% das concentrações medidas. Os pontos fora da caixa apresentam valores atípicos 

determinados pelo software (Minitam versão 16). Estes valores  são três vezes maiores que a 

variação  interquartílica empregada nos gráficos. Observa-se que o tratamento por exposição ao 

sol por 6 horas reduziu significativamente a concentração de coliformes totais e Escherichia coli 

em relação as amostras iniciais e não expostas. 
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Figura 5.4: Gráfico de caixa das concentrações de coliformes totais nas amostras das 
águas de chuva, inicial (I), não exposta (NE) e exposta (E) a o sol. 

Legenda: (�) Média aritmética; (⊕) Mediana; (*) Valores atípicos. 
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Figura 5.5: Gráfico de caixa das concentrações de E. coli nas amostras das águas de 

chuva, inicial (I), não exposta (NE) e exposta (E) a o sol. 
Legenda: (�) Média aritmética; (⊕) mediana; (*) Valores atípicos. 
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5.2.2 Água de poço freático 

A tabela 5.5 apresenta as médias da radiação solar global e das temperaturas do ar e da 

água no interior das garrafas PET das amostras das águas de poço expostas (E) e não expostas 

(NE) ao sol obtidas no período de seis horas de duração dos testes. As figuras 5.6, 5.7 e 5.8 

apresentam, respectivamente, a variação da radiação UV do sol, as temperaturas do ar no sol e da 

água no interior das garrafas PET expostas ao sol, a cada hora nos ensaios realizados com 

amostras de água de poço. 

 

Tabela 5.5: Médias da radiação solar global, das temperaturas do ar no sol e na sombra e 
das temperaturas das amostras de água de poço freático expostas e não expostas ao sol.  

 E
N

SA
IO

 

DATA 
Umidade RADIAÇÃO 

SOLAR 
GLOBAL 

TEMPERATURAS  

DO AR 
NO SOL 

DA AGUA 
NO SOL 

DO AR NA 
SOMBRA 

DA AGUA NA 
SOMBRA 

(%) (Wh/m2) (ºC) (ºC) (ºC) (ºC) 
1 06/02/2013 65,9 872,3 28,1 38,0 22,9 22,9 

2 23/02/2013 69,1 764,6 30,7 34,4 22,9 24,9 

3 27/02/2013 71,4 880,2 27,2 38,1 21,9 22,2 

4 22/03/2013 82,9 739,5 28,6 37,4 21,6 22,6 

 

 

Figura 5.6: Radiação solar global ao longo do tempo de duração dos ensaios com águas 
de poço freático. 
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Figura 5.7: Temperatura do ar ao longo do tempo de duração dos ensaios com águas de 
poço freático. 

 

 
Figura 5.8: Temperatura no interior das garrafas PET ao longo do tempo de duração dos 

ensaios com águas de poço freático. 
 



Aplicação da técnica SODIS em águas de chuva, poço e reservatório. 
2

015 

	

63 Angelic Reyes Carvajal 

 

As Tabelas 5.6 e 5.7 apresentam as médias geométricas das concentrações de coliformes 

totais e E. coli em número de organismos mais provável NMP/100 ml e as correspondentes 

eficiências de remoção para a água de poço. 

 

Tabela 5.6: Médias geométricas e desvios padrões das concentrações de coliformes totais 
para águas de poço freático e remoções obtidas em cada ensaio. 

ENSAIO DATA I(NMP/100mL) E(NMP/100mL) R (%) NE(NMP/100mL) R (%) 

1 06/02/2013 2,0E+02±15,7 1,1E+00±0,45 99,43 3,6E+02±37,7 14,74 
2 23/02/2013 5,7E+02±48,7 1,3E+00±0,94 99,78 8,9E+02±163 1,74 
3 27/02/2013 6,2E+02±340 1,0E+00±0 99,84 1,2E+04±292 27,61 
4 22/03/2013 1,1E+03±95,7 1,0E+00±0 99,91 1,5E+03±245 -25,01 

Legenda: I = concentração de coliformes inicial; NE = concentração de coliformes ao final de 6 horas das amostras 
não expostas ao sol; E = concentração de coliformes ao final de 6 horas das amostras expostas ao sol;  R (%) 
Percentual de remoção de coliformes. NMP/100mL Número de Organismos mais Provável por cada 100 mililitros 
de amostra. 
 

Tabela 5.7: Médias geométricas e desvios padrões das concentrações de E. coli para 
águas de poço e remoções obtidas em cada ensaio.	

ENSAIO DATA I(NMP/100mL) E(NMP/100mL) R (%) NE(NMP/100mL) R (%) 

1 06/02/2013 1,0E+00±0* 1,0E+00±0 ** 1,0E+00±0 ** 
2 23/02/2013 1,0E+00±0* 1,0E+00±0 ** 1,0E+00±0 ** 
3 27/02/2013 1,0E+00±0* 1,0E+00±0 ** 1,1E+00±0,45 -14,87 
4 22/03/2013 1,0E+00±0* 1,0E+00±0 ** 1,1E+00±0,45 -14,87 

Legenda: I = concentração inicial de E. coli; NE = concentração de E. coli ao final de 6 horas das amostras não 
expostas ao sol; E = concentração de E. coli ao final de 6 horas das amostras expostas ao sol;  R (%) Percentual de 
remoção de E. coli. NMP/100mL Número de Organismos mais Provável por cada 100 mililitros de amostra. 
* Não apresentou presença de organismos iniciais. ** Dado não calculado por que não haviam E. coli no inicio. 

 

As Figuras 5.9 e 5.10 apresentam os gráficos de caixa das concentrações dos coliformes 

totais e E. coli presentes na água de poço contidas nas garrafas PET, no tempo inicial (I) e nos 

tempos finais, sem exposição (NE) e com exposição ao sol (E). 
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Figura 5.9: Gráfico de caixa das concentrações de coliformes totais nas amostras das águas de 

poço, inicial (I), não exposta (NE) e expostas (E). 
Legenda: (�) Média aritmética; (⊕) Mediana. 
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Figura 5.10: Gráfico de caixa das concentrações de E. Coli nas amostras das águas de poço, 

inicial (I), não exposta (NE) e expostas (E). 
Legenda: (�) Média aritmética; (⊕) Mediana; (*) Valores atípicos. 
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5.2.3 Água do manancial superficial (Reservatório Lomba do Sabão) 

A tabela 5.8 apresenta as condições físicas iniciais das águas do manancial superficial 

Lomba do Sabão, as médias da radiação solar e das temperaturas da água no interior das garrafas 

PET e no ar, das amostras expostas ao sol (E) e das amostras controle não expostas ao sol (NE), 

coletados a cada hora para cada ensaio. As figuras 5.11, 5.12 e 5.13 apresentam, 

respectivamente, a variação da radiação solar global, as temperaturas do ar no sol e da água no 

interior das garrafas PET expostas ao sol, a cada hora nos ensaios realizados com a água de 

reservatório. A radiação solar do dia 14 de fevereiro, a partir da 15 h parece conter um erro pois 

está fora da tendência observada para temperatura do ar medida no mesmo dia (ver gráfico da 

Figura 5.12). 

 

Tabela 5.8: Médias da radiação solar global, das temperaturas do ar no sol e na sombra e 
das temperaturas das amostras de água de reservatório expostas e não expostas ao sol.  

   
E

N
SA

IO
 

DATA 
Umidade RADIAÇÃO 

SOLAR 
GLOBAL 

TEMPERATURAS  

DO AR 
NO SOL 

DA AGUA 
NO SOL 

DO AR NA 
SOMBRA 

DA AGUA 
NA 

SOMBRA 
(%) (Wh/m2) (ºC) (ºC) (ºC) (ºC) 

1 15/01/2013 68,6 727,1 27,8 35,8 23,3 35,8 
2 06/02/2013 65,9 872,3 28,1 38,0 22,9 22,9 
3 14/02/2013 71,0 612,3 28,9 40,2 25,0 26,1 

4 27/02/2013 71,4 880,2 27,2 38,1 21,9 22,2 
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Figura 5.11: Radiação solar global ao longo do tempo de duração dos ensaios com águas 

de reservatório. 
 

 
Figura 5.12: Temperatura do ar ao longo do tempo de duração dos ensaios com águas de 

reservatório . 
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Figura 5.13: Temperatura no interior das garrafas PET ao longo do tempo de duração dos 

ensaios com águas de reservatório. 
 

As Tabelas 5.9 e 5.10 apresentam as médias geométricas das concentrações de coliformes 

totais e E. coli em número de organismos mais provável NMP/100 ml e as correspondentes 

eficiências de remoção para a água de reservatório. 

 

Tabela 5.9: Médias geométricas e desvios padrão das concentrações de coliformes totais 
para as amostras das águas de reservatório e remoções  obtidas em cada ensaio. 

ENSAIO DATA I (NMP/100mL) E(NMP/100mL) R (%) NE(NMP/100mL) R (%) 

1 15/01/2013        
2 06/02/2013 4,19E+04±11000 4,29E+03±1570 89,75 4,74E+04±17600 -13,17 
3 14/02/2013 2,41E+05±135000 1,78E+04±3000 92,62 1,38E+05±64200 42,49 
4 27/02/2013 5,21E+05±243000 1,13E+03±118000 99,78 1,38E+05±78000 73,43 

Legenda: I = concentração de coliformes inicial; NE = concentração de coliformes ao final de 6 horas das amostras 
não expostas ao sol; E = concentração de coliformes ao final de 6 horas das amostras expostas ao sol;  R (%) 
Percentual de remoção de coliformes. NMP/100mL Número de Organismos mais Provável por cada 100 mililitros 
de amostra. 
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Tabela 5.10: Médias geométricas e desvios padrões das concentrações de E. coli para 
águas de reservatório e remoções  obtidas em cada ensaio.	

ENSAIO DATA I(NMP/100mL) E(NMP/100mL) R (%) NE (NMP/100mL) R (%) 

1 15/01/2013 2,85E+01 1,25E+00 95,6 2,21E+01 22,47 
2 06/02/2013 3,55E+01±17,4 1,00E+00±0 99,99 4,57E+01±70,4 -28,75 
3 14/02/2013 1,78E+03±3,41 8,13E+00±8,41 99,54 9,33E+02±655 47,60 
4 27/02/2013 2,23E+03±160 1,00E+00±0 99,99 2,01E+03±189 10,17 

Legenda: I = concentração inicial de E. coli; NE = concentração de E. coli ao final de 6 horas das amostras não 
expostas ao sol; E = concentração de E. coli ao final de 6 horas das amostras expostas ao sol;  R (%) Percentual de 
remoção de E. coli. NMP/100mL Número de Organismos mais Provável por cada 100 mililitros de amostra 

 

As Figuras 5.14 e 5.15 apresentam os gráficos de caixa das concentrações dos coliformes 

totais e E. coli, respectivamente, presentes nas águas de reservatório contidas nas garrafas PET, 

no tempo inicial (I) e nos tempos finais, sem exposição (NE) e com exposição ao sol (E). 
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Figura 5.14: Gráfico de caixa de concentrações de coliformes totais nas amostras das águas de 

reservatório, inicial (I), não exposta (NE) e exposta (E) a o sol. 
Legenda: (�) Média aritmética; (⊕) Mediana. 
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Figura 5.15: Gráfico de caixa de concentrações de E. coli nas amostras das águas de reservatório, 

inicial (I), não exposta (NE) e exposta (E) a o sol. 
Legenda: (�) Média aritmética; (⊕) Mediana. 

 

5.3 RECRESCIMENTO BACTERIANO  

A literatura refere que existe a possibilidade dos microorganismos replicarem-se após o 

tratamento com o método SODIS, caso a temperatura, a radiação e o tempo de exposição não 

tenham sido adequados (Amaral et al., 2006). Neste sentido,  realizou-se um experimento para 

verificar a presença de coliformes totais e E. coli em águas de chuva e de poço freático após a 

aplicação de SODIS. As garrafas foram mantidas fechadas e armazenadas por 24 e 48 horas. Ao 

final deste período foram medidas as concentrações de coliformes totais e E. coli nas amostras. 

Os resultados são apresentados na tabela 5.11. Neste caso, com exceção dos coliformes totais na 

amostra de água de chuva, os valores medidos após 24 e 48 horas foram iguais ou inferiores as 

concentrações medidas imediatamente após o SODIS. No caso da água de chuva houve um 

pequeno recrescimento de coliformes totais, de um a 3,85 organismos/100ml.  
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Tabela 5.11: Recrescimento de bactérias coliformes totais e E. coli em NMP/100ml nos 
tempos de 24 e 48 horas. 

Tipo de amostra 
Coliformes Totais   Escherichia coli   

Final 
SODIS 24H 48H Final 

SODIS 24H 48H 

Drenagem Chuva 1,00E+00 3,85E+00 <1 1,00E+00 <1 <1 

Poço freático 1,20E+00 1,15E+00 <1 1,00E+00 <1 <1 

 

5.4 CINÉTICA DE INATIVAÇÃO DE COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA 

COLI 

O estudo da cinética de inativação de coliformes totais e Escherichia coli foi realizado no 

dia 19 de março de 2013. A amostra utilizada no ensaio foi preparada diluindo-se 3% de amostra 

coletada no reator de lodos ativados decantados em água de torneira declorada. A opção por 

utilizar amostra de reator de lodos ativados no estudo de cinética objetivou obter uma 

concentração inicial maior de microorganismos nas amostras. Foram feitas duas repetições das 

amostras para a contagem dos microorganismos determinados no tempo zero ou inicial (0 horas), 

tempo 1 (0,5 horas), tempo 2 (1 hora) e após cada hora até o tempo 7 (6,0 horas), em amostras 

expostas (E) e não expostas (NE) ao sol. Com as médias geométricas das amostras, foram 

determinadas as constantes de inativação de coliformes totais e E. coli com o emprego da Lei de 

Chick para modelar o decaimento. 

 

Os valores da radiação solar global, as temperaturas da água no interior das garrafas PET 

com e sem exposição e as temperaturas do ar no sol e na sombra coletados no ensaio, são 

apresentadas na figura 5.16. Observa-se que a partir das 14:00 horas até o fim do ensaio (16:00 

horas), as temperaturas do ar e da água no sol mantiveram-se estáveis nas máximas alcançadas, 

respectivamete 40,5 e 28,5ºC. Há uma inconsistência entre os valores de temperatura do ar e a 

radiação uma vez que, enquanto a temperatura do ar se mantem aproximadamente constante, a 

radiação decai bruscamente após as 13:00 horas. As temperaturas da água e do ar resguardadas 
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do sol ficaram constantes no período do ensaio, sendo as máximas, respectivamente, 23 e 22ºC. 

A máxima radiação ocorreu ao meio dia com 503 Wh.m-2.  

 

Figura 5.16: Valores da radiação solar global e das temperaturas do ar no sol e na sombra 
e da água nas amostras expostas (E) e não expostas (NE) ao longo do tempo de duração do 

ensaio. 
 

As figuras 5.17 e 5.18 mostram, respectivamente, as concentrações de coliformes totais e 

E. coli durante o tempo de exposição. Nota-se que a concentração da população dessas bactérias 

decresce em função do aumento da temperatura da água e da radiação solar. Estas variáveis 

afetam diretamente a inativação dos microorganismos (Wegelin et al.,1994; Sichel et al., 2007; 

Acra, 1987; Amaral et al., 2006). 
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Figura 5.17: Variação das concentrações de coliformes totais nas amostras expostas (E) e 
não expostas (NE) ao sol ao longo do tempo de duração do ensaio. 

 

Figura 5.18: Concentrações de E. coli nas amostras expostas (E) e não expostas (NE) ao 
sol ao longo do tempo de duração do ensaio . 
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As constantes de decaimento de coliformes totais e E. coli foram calculadas através da 

regressão linear dos dados experimentais para a equação de Chick  (Equação 3.1). 

tk
0 eNN ⋅−⋅=  

Sendo: k: constante de decaimento (T-1). 

N: concentração de microorganismos (NMP/100mL). 

t: tempo (T). 

A tabela 5.12 apresenta as equações da linearização da equação de Chick, as constantes 

de decaimento dos microorganismos estudados e os correspondentes coeficientes de 

determinação. 

 

Tabela 5.12: Equação linearizada para coliformes totais e E. coli, constantes de 
decaimento bacteriano e coeficientes de determinação obtidas através da Lei de Chick. 

Microorganismo Equação K (h-1) R2 
Coliformes totais y=-0,2979x + 6,6759 0,2979 0,87669 

E. coli y=-0,9397x + 4,8798 0,9397 0,93816 
 

As equações 5.1 e 5.2 representam as equações da Lei de Chick para coliformes totais  e 

E. coli nos ensaios de SODIS realizados com a amostra preparada. 

N=1159⋅e-0,2979*t                                                                                              (Equação 5.1). 

N=131,6⋅e-0,9397*t                                                                                             (Equação 5.2). 

 

As figuras 5.19 e 5.20 mostram os dados experimentais de coliformes totais e E. coli e os 

modelos representados pela Lei de Chick. A menor eficiência observada para os coliformes totais 

sugere que este grupo de bactérias é mais resistente à temperatura e radiação solar que E. coli.  
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Figura 5.19: Dados experimentais e modelo de decaimento de coliformes totais no tempo 

de exposição – Ajuste pela lei de Chick. 
 

 
Figura 5.20: Dados experimentais e modelo de decaimento de E. coli no tempo de 

exposição – Ajuste pela lei de Chick. 
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5.5 DISCUSSÃO 

 

5.5.1 Ensaios de SODIS com amostras de águas de chuva, poço freático e manancial 

superficial (reservatório) 

Os resultados mostrados na Tabela 5.1 indicam que os valores de turbidez encontram-se 

abaixo de 30 NTU, considerado o limite superior para que o processo SODIS possa ser aplicado 

(Wegelin et al., 1994; Paterniani & Da Silva, 2005; Wegelin & Schertenleib, 2002; Kehoe et al., 

2001; Londe, 2002; Brandão et al., 2013). Os valores de turbidez variaram entre 1,25 a 3,73 

NTU (chuva), 0,52 a 8,90 NTU (poço freático) e 3,16 a 11,10 NTU (reservatório). Observa-se 

que a água de poço foi a que apresentou maior variação, talvez devido a eventos de chuvas.  

 

A eficiência da técnica SODIS está diretamente relacionada com a qualidade da água 

bruta, a temperatura da água atingida ao longo do período de exposição ao sol e a dose de 

radiação solar. De acordo com EAWAG/SANDEC (2002), é possível a redução de três unidades 

logarítmicas de coliformes fecais com exposição ao sol por 6 horas, temperatura de 30ºC e dose 

de radiação solar de 555Wh.m-2. A mesma redução pode ser atingida com exposição ao sol 

durante uma hora se a temperatura da água atingir 50ºC. No entanto, vários pesquisadores 

afirmam que para uma eficiente inativação de microorganismos deve-se ter uma temperatura de 

50ºC com tempo de exposição de 6 horas e 555Wh.m-2 de radiação (Wegelin et al.,1994; Sichel 

et al., 2007; Acra, 1987; Amaral et al., 2006). A radiação solar medida ao longo dos ensaios de 

água de chuva, de poço e de reservatório estiveram quase sempre acima dos 555 Wh.m-2 

recomendados na literatura, no entanto, as temperaturas da água expostas ao sol foram sempre 

inferiores aos 50ºC.  

 

As médias das temperaturas do ar no sol dos diferentes ensaios variaram entre 21ºC e 

34ºC, enquanto que as médias das temperaturas da água no interior das garrafas PET expostas ao 

sol variaram entre 25,0ºC e 40,5ºC. Em nenhum dos ensaios foi atingida a temperatura mínima 



Aplicação da técnica SODIS em águas de chuva, poço e reservatório. 
2

015 

	

76 Angelic Reyes Carvajal 

 

sugerida de 50°C para que haja a completa inativação dos microorganismos (Cortés, J. & 

Vasques S., 2002; Donaire & Jardim, 2001; Lonnen et al., 2005; Martín - Domínguez et al., 

2006; Méndez-Hermida et al., 2005; Paterniani & Da Silva, 2005; Xavier et al., 2005). No 

entanto, essas temperaturas associadas a radiação ultravioleta do sol e o tempo de exposição de 6 

horas foram suficientes para a redução significativa de coliformes totais e E. coli presentes nas 

amostras, frequentemente acima de 99,99%. 

 

Dos resultados desta pesquisa, observaram-se que as amostras expostas ao sol pelo 

período de seis horas (E) tiveram reduções de coliformes totais que variaram entre 90,00 a  > 

99,99% para as três fontes de água, chuva, poço freático e reservatório. Para E. coli, as remoções 

foram de 95,60 a 99,99%. As reduções medidas nas amostras resguardadas do sol (NE) não 

ultrapassaram a 73,4% e 66,7%, para coliformes totais e E. coli, respectivamente. Estes 

resultados são consoantes com os estudos realizados por Benetti et al., (2011), que mediram 

reduções entre 98 – 100% de E. coli. Os resultados desta pesquisa também concordaram com os 

estudos de Donaire (2001) e Amaral (2006) e Lima (2007) que obtiveram remoções de E. coli de 

99,9%. Por sua vez, Brandão et al., (2013) mediram a inativação total de 106 UFC/100 ml de 

coliformes totais em 3 horas de exposição ao sol em água com turbidez de 110 NTU.  

Em algumas amostras se observou um pequeno aumento na concentração de E. coli nas 

amostras da água de poço resguardadas do sol, provávelmente devido à margem de erro do 

método para concentrações muito pequenas. 

As menores eficiências da aplicação da técnica SODIS nos três tipos de águas estudados 

ocorreram com as águas de reservatório. É possível que isto esteja relacionado à qualidade de sua 

água, pois é uma água de superfície que está mais exposta à contaminação. As águas do 

manancial superficial (reservatório) apresentaram maiores valores iniciais de cor aparente e 

turbidez, e maiores contaminações microbiológicas por coliformes totais e Escherichia coli. De 

acordo com Araujo (2007), Acra (1990) e Wengelin et al., (1994), a eficiência da técnica SODIS 

depende da concentração inicial de coliformes totais presentes na água a ser tratada. Quanto 
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menor a população de microorganismos, maior sua sensibilidade à radiação solar pela fácil 

penetração dos raios sobre eles. A menor eficiência entre todos os ensaios realizados ocorreu no 

ensaio 2 da água do reservatório, onde ocorreram as menores radiações solares e a maior 

concentração inicial de microorganismos. 

 

Chama a atenção o fato da água do reservatório apresentar valores de cor superiores aos 

das amostras de poço freático e de chuva. No entanto, os valores de turbidez tiveram a mesma 

ordem de magnitude exceto na amostra do dia 14 de fevereiro. A literatura de SODIS não 

apresenta recomendação quanto ao valor de cor, somente turbidez. Nesta pesquisa, as menores 

eficiências de redução de coliformes e Escherichia coli ocorreram em amostras de reservatório. 

Isto sugere que a cor também seja um parâmetro importante na desinfecção solar. 

 

A figura 5.21 apresenta as concentrações de coliformes totais e E. coli presentes nas 

amostras de águas de chuva, de poço e de reservatório, nos tempos 0 e após após 6 horas, sem e 

com exposição ao sol. Observa-se que as remoções de E. coli foram sempre superiores a 

coliformes totais o que também foi observado por Cangela, (2014).   
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Figura 5.21: Média geométrica das concentrações de coliformes totais e E. coli, nos ensaios com amostras 
das águas de chuva, poço e reservatório, expostas e não expostas ao sol pelo período de 6 horas.  

Legenda: I - Concentração inicial da amostra; NE – concentração final da amostra não exposta ao sol; E – 
concentração final da amostra exposta ao sol. 

 

A tabela 5.13 mostra os valores limites recomendados pela Organização Mundial da 

Saúde (WHO, 2011) e Ministério da Saúde do Brasil (Brasil, 2011) para os parâmetros cor, 

turbidez, coliformes totais e Escherichia coli. Na mesma tabela apresentam-se as médias dos 

valores obtidos para estes parâmetros nos ensaios realizados nesta pesquisa. Do ponto de vista de 

cor e turbidez, a água de chuva e de poço seriam aceitáveis segundo os critérios da OMS, embora 

a água de chuva esteja um pouco acima do parâmetro cor. Ressalte-se que a técnica SODIS não 

tem o objetivo de remover cor ou turbidez. Com relação a coliformes totais, os valores para 

águas de chuva e poço são suficientemente baixos para garantir um nível de risco pequeno na 

ingestão da água, na ausência de água potável. As concentrações são ainda menores para E. coli. 

No caso de água de reservatório, a concentração final de coliformes totais foi alta e, neste caso, 

não seria recomendada a ingestão da água.   

Tabela 5.13: Valores limite aconselhados como parâmetros de qualidade de água e 
médias dos resultados. 

Parâmetros Unidade 

Valor Limite 
Recomendado Médias dos valores obtidos 

OMS MS Chuva Poço 
freático 

Manancial 
superficial  

Cor UC <15 – 
aceitável 

15 – 
aceitável 16,9 8,55 38,36 

Turbidez NTU 5 1.0 em 95% 
das amostras 2,5 4,8 7,2 

pH Unidades  6,00 – 9,0 6,9 6,6 7,0 

Coliformes 
totais NMP/100ml Ausência em 

100 ml 
Ausência em 

100 ml 2,45E+00 1,10E+00 4,41E+03 

E. coli NMP/100ml Ausência em 
100 ml 

Ausência em 
100 ml 1,03E+00 1,00E+00 1,79E+00 

 

5.5.2 Recrescimento bacteriano  

Alguns autores referem sobre a possibilidade de recrescimento de bactérias após o 

término do SODIS, especialmente quando a temperatura, a radiação e o tempo de exposição não 
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tenham sido adequados (Amaral et al., 2006). Gonçalves (2002) observou reincidência de 

coliformes totais e E. coli 24 horas após o término do SODIS. Observações análogas foram 

apresentadas por Cortés (2002), medindo reincidência de bactérias em 24 e 48 horas. Neste caso, 

o tempo de exposição ao SODIS foi de três horas. A presente pesquisa realizou dois testes com 

medidas das concentrações de coliformes totais e Escherichia coli nos tempos de 24 e 48 h após 

o término do período de exposição. Conforme mostrado na tabela 5.11, não se observou 

recrescimento nestes ensaios. Estes resultados estão mais na linha de autores (Cangela, 2014; 

Paterniani & Da Silva, 2005, Brandão et al., 2003) que também não observaram recrescimento 

de coliformes totais e E. coli após a aplicação de SODIS. 

 

5.5.3 Cinética de inativação de coliformes totais e Escherichia coli  

As figuras 5.17 e 5.18 tornam evidente que a redução de E. coli é significativamente 

maior que os coliformes totais, desde o início do tempo de exposição. O significativo decaimento 

da E. coli ocorreu após 30 minutos de exposição quando a temperatura da água no interior da 

garrafa PET atingiu seu valor máximo (40,5ºC). Com relação a coliformes totais, a queda 

principal ocorreu após uma hora do início do teste. Contudo, eles continuaram a ser detectados, 

mesmo que em baixas concentrações (10 - 20 org/100ml), até o final do teste. Brandão et al., 

(2000), em ensaios de cinética, mediram inativação completa de E. coli em amostras contendo 

lâmina de água de 5 cm após 2 horas de exposição ao sol. Para amostras com lâmina de 10 cm, a 

inativação completa ocorreu após 5 horas. Amaral et al. (2006) mediram concentração menor de 

10 org/100 mL de E. coli em  água de poço após 2 horas de exposição ao sol, chegando a menos 

que 1 após 4 horas de exposição. Também Araújo (2007) constatou uma redução expressiva de 

E. coli a partir de 2 horas de exposição ao sol. 

A constante de decaimento de E. coli (0,9397 h-1) é superior a de coliformes totais 

(0,2979 h-1) confirmando as observações dos testes de 6 horas com SODIS. De acordo com estes 

dados, E. coli apresenta maior sensibilidade que coliformes totais à temperatura e à radiação 

solar.   



Aplicação da técnica SODIS em águas de chuva, poço e reservatório. 
2

015 

	

80 Angelic Reyes Carvajal 

 

As figuras 5.19 e 5.20 demonstram que os dados experimentais de Escherichia coli 

ajustam-se melhor ao modelo de Chick do que os dados experimentais de coliformes totais. Isto 

também é confirmado pelos coeficientes de determinação dos dados experimentais linearizados, 

que foram, respectivamente 0,8767 e 0,9382 para coliformes e E. coli. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Neste trabalho, foi avaliada a aplicação da técnica de desinfecção solar (SODIS) em 

amostras de águas de chuva coletada de telhado, de poço freático e de reservatório superficial 

para as condições de temperatura e radiação solar na cidade de Porto Alegre, RS. A cidade está 

na latitude 30º a qual situa-se na faixa recomendada para a aplicação da técnica SODIS (15°S e 

35°S). Foram realizados cinco ensaios com amostras de águas de chuva e quatro com amostras 

de águas de poço e de reservatório. 

 

As médias das temperaturas da água nas amostras durante os períodos de exposição ao 

sol (seis horas) nos ensaios realizados variaram entre 26 a 40°C (água de chuva), 34 a 38°C 

(água de poço) e 36 a 40°C (água de reservatório). No entanto, temperaturas superiores a estas 

foram medidas durante períodos de tempo menores. Com relação a radiação solar, as médias nos 

ensaios variaram entre 710 e 950 Wh.m-2 (água de chuva), 740 a 880 Wh.m-2 (água de poço) e 

610 a 880 Wh.m-2 (água de reservatório).  

 

As reduções nas concentrações de Escherichia coli nos ensaios variaram entre 98,79% a  

maiores que 99,99% em água de chuva e 99,54% a maiores que 99,99% em água de reservatório. 

Para água de poço, as concentrações iniciais de E. coli foram muito baixas e o cálculo da 

remoção foi prejudicado. No entanto, as concentrações finais após a exposição ao sol foram 

menores do que 1,0 org/100 mL. Para coliformes totais, as reduções medidas foram 99,38% a 

99,99% (água de chuva), 99,43% a 99,84% (água de poço) e 89,75% a 99,78% (água de 

reservatório). As concentrações finais predominantes para E. coli situaram-se em valores 

menores ou iguais a 1,0 org/100ml. Para coliformes totais, as concentrações finais variaram entre 

1 a 6 org/100 mL (água de chuva), 1,0 a 1,5 org/100 mL (água de poço) e 1130 a 17800 org/100 

mL (água de reservatório). De acordo com as normas da Organização Mundial da Saúde, as 
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concentrações de E. coli medidas ao final da exposição ao sol nas amostras de águas de chuva e 

poço caracterizariam baixo risco de aquisição de doenças de origem fecal.  

 

Não foi observado recrescimento de E. coli e coliformes totais em amostras de águas de 

chuva e de poço freático nos períodos de 24 e 48 h após do término de exposição ao sol.  

 

Os resultados mostraram que a inativação de E. coli é mais rápida e maior que a de 

coliformes totais. Enquanto que E. coli foi praticamente eliminada ao final de três horas, os 

coliformes totais ainda estavam presentes ao final de seis horas de exposição ao sol. A constante 

de decaimento de E. coli foi 3,15 vezes superior a de coliformes totais (0,9397h-1 e 0,2979 h-1, 

respectivamente). O decaimento observado nas concentrações de Escherichia coli também 

ajustou-se melhor ao modelo de inativação de Chick que o decaimento de coliformes totais. 

 

Embora apresente limitações, a técnica SODIS é um recurso que pode ser utilizado em 

situações de emergência, diminuindo os riscos associados a aquisição de doenças por água 

contaminada. Os resultados desta pesquisa indicaram que a redução de bactérias foi significativa 

em águas pouco contaminadas (águas de chuva e poço), mas apresentou restrições em água de 

superfície contaminada (reservatório). No caso específico da região sul do país, há necessidade 

de se estender os estudos com SODIS, particularmente para as condições de inverno, quando as 

temperaturas são mais baixas e os dias têm menor insolação. Uma das opções é a de aumentar o 

período de exposição ao sol, o que é recomendado pela literatura. 
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8. ANEXOS 

Parâmetros físicos, químicos e microbiológicos das amostras de águas de chuva, 
poço e reservatório. 

 

Tabela A-1: Resultados das análises físicas e químicas das amostras de águas de 

drenagem de chuva, realizados no período de janeiro - março de 2013 

Legenda: I= Dado inicial com filtração; NE= Dado final não exposto; E= dado final exposto; NC Não coletado 

 

Tabela A-2: Resultados das analises físicas e químicas das amostras de águas de poço, 

realizados no período de janeiro - março de 2013 

Lege
nda: 
I= 
Dado 
inicia
l com 
filtraç
ão; 
NE= 
Dado 
final 
não 
expos
to; 
E= 
dado 
final 
expos
to; 
NC 

ENSAIO DATA 

Cor Aparente  Turbidez  pH  Alcalinidade  

mg Pt-Co/mL NTU Unidades de pH mg CaCO3/L 

I  NE  E I  NE  E I  NE  E I  NE  E 

1 4-jan-13 NC NC     NC NC   NC NC   NC NC NC  NC  NC  NC  

2 23-fev-13 15,2 14,4 11,3 3,7 0,3 0,4 6,8 6,6 6,5 21,9 21,9 22,9 

3 6-mar-13 22,7 21,3   NC 3,3 NC   NC 6,9 6,8 6,8 29,2   NC NC 

4 19-mar-13 16,5 16,1   NC 1,7 1,9   NC 6,9 6,5 6,5 30,2   NC 33,3 

5 23-mar-13 13,1 13,1 12,5 1,3 1,1 1,2 6,9 6,8 6,7 22,4 22,3 23,7 

Media Aritmética 16,9 16,2 11,9 2,5 1,1 0,8 6,9 6,7 6,6 25,9 22,1 26,7 

Mediana  15,9 15,3 11,9 2,5 1,1 0,8 6,9 6,7 6,6 25,8 22,1 23,7 

Desvio Padrão 4,1 3,6 0,8 1,2 0,8 0,6 0,1 0,2 0,2 4,4 0,3 5,8 

Máximo 22,7 21,3 12,5 3,7 1,9 1,2 6,9 6,8 6,8 30,2 22,3 33,3 

Mínimo 13,1 13,1 11,3 1,3 0,3 0,4 6,8 6,5 6,5 21,9 21,9 22,9 

ENSAIO DATA 

Cor Aparente  Turbidez  pH  Alcalinidade  

mg Pt-Co/mL NTU Unidades de pH mg CaCO3/L 

I NE E I NE E I NE E I NE E 

1 6-fev-13 0,0 0,0 0,0 0,5  NC 0,5 6,8 6,8 6,9 26,2 25,4 24,0 

2 23-fev-13 15,0 5,6 10,8 8,9 0,1 3,7 6,6 6,7 6,8 25,0 25,0 26,0 

3 27-fev-13 10,0 8,7 6,1 4,7 1,2 0,7 6,4 6,4 6,4 24,9 25,1 25,0 

4 22-mar-13 9,2 9,0 8,8 5,2 2,3 1,3 6,8 6,7 6,7 24,9 24,9 25,1 

Media Aritmética 8,6 5,8 6,4 4,8 1,2 1,5 6,6 6,7 6,7 25,3 25,1 25,1 

Mediana  9,6 7,2 7,5 4,9 1,2 1,0 6,7 6,7 6,7 25,0 25,1 25,1 

Desvio Padrão 6,3 4,2 4,7 3,4 1,1 1,5 0,2 0,2 0,2 0,6 0,2 0,8 

Máximo 15,0 9,0 10,8 8,9 2,3 3,7 6,8 6,8 6,9 26,2 25,4 26,0 

Mínimo 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,5 6,4 6,4 6,4 24,9 24,9 24,0 
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Não coletado 

Tabela A-3: Resultados das análises físicas e químicas das amostras de águas de 

reservatório, realizados no período de janeiro - março de 2013 
Legenda: I= Dado inicial com filtração; NE= Dado final não exposto; E= dado final exposto; NC Não coletado 

 

 

 

 

ENSAIO DATA 

Cor Aparente  Turbidez  pH  Alcalinidade  

mg Pt-Co/mL NTU Unidades de pH mg CaCO3/L 

I NE E I NE E I NE E I NE E 

1 15-jan-13 40,0 NC NC  3,7   NC NC  7,0 7,0 7,2 85,2 NC 65,6 

2 6-fev-13 57,0 NC NC 5,0   NC NC  7,2 7,2 7,2 57,9 NC 61,2 

3 14-fev-13 25,0 NC  30,1 11,1   NC 7,8 7,2 7,2 7,2 59,0 NC 55,7 

4 27-fev-13 30,0 NC 15,8 3,2   NC 0,4 6,6 6,6 6,7 62,5 NC  63,5 

Media Aritmética 38,4 * 23,0 5,8 * 4,1 7,0 7,0 7,0 60,8 * 61,5 

Mediana  35,0 * 23,0 4,4 * 4,1 7,0 7,0 7,2 66,2 * 62,4 

Desvio Padrão 14,1 * 10,1 3,7 * 5,2 0,3 0,3 0,3 12,9 * 4,3 

Máximo 57,0 * 30,1 11,1 * 7,8 7,2 7,2 7,2 85,6 * 65,6 

Mínimo 25,0 * 15,8 3,2 * 0,4 6,6 6,6 6,7 57,2 * 55,7 
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Tabela A-4: Resultados das análises microbiológicas Coliformes totais e Escherichia coli 
(E. coli) das amostras das águas de drenagem-chuva, realizados no período de janeiro - março de 
2013. 

ENSAIO DATA R+ 
Coliformes totais (NMP/100 ml de 

amostra) 
Escherichia coli (NMP/100 ml de 

amostra) 
I (1) NE(2) E(3) I (1) NE(2) E(3) 

1 04/01/2013 

1 3,23E+02 3,13E+02 <1 6,30E+00 7,50E+00 <1 
2 4,35E+02 4,36E+02 <1 5,20E+00 5,10E+00 <1 
3 5,25E+02 3,13E+02 <1 5,20E+00 5,20E+00 <1 
4   4,79E+02 <1   6,30E+00 <1 
5   2,85E+02 <1   5,20E+00 <1 

2 23/02/2013 

1 8,23E+02 8,01E+02 1,93E+01 8,50E+01 1,35E+02 <1 
2 9,58E+02 8,01E+02 1,18E+01 1,21E+02 6,30E+01 <1 
3 9,33E+02 9,34E+02 1,00E+00 8,30E+01 7,20E+01 <1 
4   8,82E+02 <1   <1 <1 

5   1,04E+03 2,50E+01   5,10E+01 2,00E+0
0 

3 06/03/2013 

1 1,95E+04 ERRO 1,00E+00 9,80E+02 1,07E+03 <1 
2 1,22E+04 1,54E+04 <1 1,20E+03 7,50E+02 <1 
3 1,86E+04 9,59E+03 1,00E+00 1,05E+03 5,20E+02 <1 
4   1,16E+04 1,00E+00   8,50E+02 <1 
5   1,16E+04 <1   7,40E+02 <1 

4 19/03/2013 

1 1,22E+03 1,31E+03 4,20E+02 <1 <1 <1 
2 1,30E+03 1,42E+03 4,10E+02 <1 <1 <1 
3 9,30E+02 1,41E+03 3,13E+02 <1 <1 <1 
4   1,40E+03 3,05E+02   <1 <1 
5   2,25E+03 4,59E+02   <1 <1 

5 22/03/2013 

1 3,46E+04 3,65E+04 3,10E+00 2,42E+04 1,30E+04 <1 
2 5,26E+04 5,79E+04 2,00E+00 1,78E+04 2,42E+04 <1 

3 2,58E+04 4,51E+04 3,10E+00 1,35E+04 1,55E+04 1,00E+0
0 

4   2,50E+04 3,00E+00   1,41E+03 <1 
5   2,22E+04 3,00E+00   1,41E+03 <1 

Legenda: I= Dado inicial  das amostras filtradas antes dos ensaios SODIS; NE= dados das concentrações de microorganismos 
não expostos ao sol; E= Dados das concentrações dos microorganismos expostos ao sol; + R= Repetição; * Resultado obtido após 
de adotar o valor 1NMP/100mL para fins estatísticos; NC Não coletado; ND= Dado não determinado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Aplicação da técnica SODIS em águas de chuva, poço e reservatório. 
2

015 

	

95 Angelic Reyes Carvajal 

 

Tabela A-5: Resultados das análises microbiológicas Coliformes totais e Escherichia coli 
(E. coli) das amostras das águas de poço, realizados no período de janeiro - março de 2013. 

ENSAIO DATA R+ 
Coliformes totais (NMP/100 ml de 

amostra) 
Escherichia coli (NMP/100 ml de 

amostra) 
I (1) NE(2) E(3) I (1) NE(2) E(3) 

1 04/01/2013 

1 2,05E+02 2,76E+02 <1 <1 <1 <1 
2 2,14E+02 1,96E+02 <1 <1 <1 <1 
3 1,84E+02 2,05E+02 <1 <1 <1 <1 
4   1,96E+02 1,00E+00   <1 <1 
5   1,79E+02 2,00E+00   <1 <1 

2 23/02/2013 

1 5,17E+02 4,61E+02 3,10E+00 <1 <1 <1 
2 5,79E+02 6,13E+02 <1 <1 <1 <1 
3 6,13E+02 2,91E+02 <1 <1 <1 <1 
4   2,76E+02 <1   <1 <1 
5   2,14E+02 <1   <1 <1 

3 06/03/2013 

1 3,13E+02 4,11E+02 <1 1,00E+00 1,00E+00 <1 
2 1,66E+02 7,70E+02 <1 <1 2,00E+00 <1 
3 3,78E+02 8,66E+02 <1 1,00E+00 <1 <1 
4   6,49E+02 <1   <1 <1 
5   1,20E+03 <1   <1 <1 

4 19/03/2013 

1 1,11E+03 7,27E+02 <1 1,00E+00 <1 <1 
2 1,03E+03 8,66E+02 <1 <1 1,00E+00 <1 
3 1,22E+03 1,12E+03 <1 1,00E+00 <1 <1 
4   7,70E+02 <1   <1 <1 
5   1,30E+03 <1   2,00E+00 <1 

Legenda: I= Dado inicial das amostras filtradas antes dos ensaios SODIS; NE= dados das concentrações de microorganismos 
não expostos ao sol; E= Dados das concentrações dos microorganismos expostos ao sol; + R= Repetição; * Resultado obtido após 
de adotar o valor 1NMP/100mL para fins estatísticos; NC Não coletado; ND= Dado não determinado. 
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Tabela A-6: Resultados das análises microbiológicas coliformes totais e E. coli (E. coli) 
das amostras das águas de reservatório, realizados no período de janeiro - março de 2013. 

ENSAIO DATA R+ 
Coliformes totais (NMP/100 ml de 

amostra) 
Escherichia coli (NMP/100 ml de 

amostra) 
I (1) NE(2) E(3) I (1) NE(2) E(3) 

1 04/01/2013 

1 NC ERRO ERRO 2,69E+01 7,50E+00 <1 
2 NC ERRO ERRO 2,78E+01 2,88E+01 <1 
3 NC ERRO ERRO 3,09E+01 2,65E+01 1,00E+00 
4   ERRO ERRO   3,73E+01 <1 
5   ERRO ERRO   2,46E+01 3,10E+00 

2 23/02/2013 

1 3,17E+04 7,27E+04 3,08E+03 2,38E+01 2,00E+02 <1 
2 4,33E+04 5,75E+04 6,49E+03 3,28E+01 1,00E+02 <1 
3 5,36E+04 5,50E+04 4,11E+03 5,74E+01 <1 <1 
4   3,56E+04 5,79E+03   1,00E+02 <1 
5   2,93E+04 3,08E+03   1,00E+02 <1 

3 06/03/2013 

1 1,44E+05 1,99E+05 1,30E+04 1,45E+03 1,55E+03 2,45E+01 
2 2,36E+05 7,70E+04 1,99E+04 2,13E+03 1,73E+03 5,10E+00 
3 4,11E+05 1,73E+05 1,99E+04 1,83E+03 1,55E+03 3,00E+00 
4     1,73E+04   1,20E+02 1,00E+01 
5     1,99E+04   1,41E+03 9,50E+00 

4 27/03/2013 

1 5,17E+05 3,26E+05 1,34E+02 2,42E+03 1,73E+03 1,00E+00 
2 8,16E+05 3,87E+05 1,45E+02 2,16E+03 1,98E+03 0,00E+00 
3 3,35E+05 4,11E+05 3,50E+02 2,13E+03 1,98E+03 0,00E+00 
4   2,36E+05 4,17E+02  2,15E+03 0,00E+00 
5   ERRO  ERRO   2,22E+03 0,00E+00 

Legenda: I= Dado inicial  das amostras filtradas antes dos ensaios SODIS; NE= dados das concentrações de microorganismos 
não expostos ao sol; E= Dados das concentrações dos microorganismos expostos ao sol; + R= Repetição; * Resultado obtido após 
de adotar o valor 1NMP/100mL para fins estatísticos; NC Não coletado; ND= Dado não determinado. 
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Parâmetros físicos, químicos e microbiológicos da cinética de desinfecção. 

Tabela A-7: Resultados das análises microbiológicas coliformes totais (CT), Escherichia 
coli (E. coli) e pH, com exposição (E) e sem exposição (NE) ao sol, da amostra preparada com 
3% de lodo sedimentado, ensaio de 19 de Março de 2013. 

TEMPO ANÁLISE HORA CT  
E 

CT  
NE 

E. coli 
NE E. coli E pH água 

E (Un) 
pH água 
NE (Un) 

0 1 10:10 770,1 980,4 150 140,1 7,31 7,09 

0 2 10:10 648,8 816,4 129,1 129,1 7,26 6,99 
1 1 10:40 866,4 980,4 154,1 133,3 7,31 6,95 
1 2 10:40 613,1 1046,2 98,7 105 7,28 7,06 
2 1 11:10 727 920,8 139,6 81,6 7,26 7,16 
2 2 11:10 866,4 1046,2 139,6 73,8 7,3 7,17 
3 1 12:10 325,5 770,1 127,4 7,4 7,11 7,2 
3 2 12:10 365,4 980,4 129,1 14,6 7,16 7,23 
4 1 13:10 547,5 1046,2 156,5 13,4 7,2 7,43 
4 2 13:10 195,6 1299,7 178,2 5,2 7,23 7,5 
5 1 14:10 261,3 770,1 105 2 7,23 7,25 
5 2 14:10 261,3 816,4 162,4 1 7,22 7,28 
6 1 15:10 95,9 517,2 96,1 1 7,14 7,04 
6 2 15:10 150 1203,3 137,4 1 7,21 7,13 
7 1 16:10 172,3 1413,6 155,3 <1 7,21 7,24 
7 2 16:10 185 866,4 146,7 <1 7,24 7,24 

 

 

 

 

 

 



Aplicação da técnica SODIS em águas de chuva, poço e reservatório. 
2

015 

	

98 Angelic Reyes Carvajal 

 

Tabela A-8: Resultados da radiação solar global, temperaturas da água no interior da 
garrafa PET e do ar, no sol e na sombra da amostra preparada com 3% de lodo sedimentado, 
ensaio de 19 de Março de 2013.	

Horario 

Radiação 
solar 

global 
(Wh.m2) 

Rad solar 
global 
IMET 
(kJ/m2) 

Umidade 
% 

Temperaturas (ºC) 

Ar no sol Água no 
sol 

Ar na 
sombra 

Água na 
sombra 

10:00 428,6 
1,530.634 

83 26 23,5 22 22,5 

   - 25 30 20,5 22 
11:00 427,8 1,527.700 84 27 31,5 20,5 22 
12:00 503,5 1,798.358 88 26 36 20,5 22 
13:00 457,6 1,634.379 89 26 36,5 21 23 
14:00 318,6 1,137.749 75 28,5 40,5 21 23 
15:00 198,8 710.168 67 28 41 22 23 
16:00 135,3 483.217 65 26 41 22 23 

Legenda: INMET- Instituto Nacional de Meteorología 
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Dados meteorológicos disponibilizados pelo INMET. 

Tabela A-9: Dados meteorológicos dos meses de veraõ (janeiro e março de 2013), 
segundo os dias dos ensaios de SODIS. Fonte:Banco de dados do INMET, estação Jardim 
Botânico de Porto Alegre.	

Estação Ano Mês Dia Hora 
Radiação Temperatura(ºc) Umidade (%) Precipitação 

Kj/m² Instante Máx Mín Instante Máx Mín mm 

A801 2013 1 4 9 2689816 19.0 19.4 18.5 81 83 79 0.0 

A801 2013 1 4 10 3344689 22.8 22.8 19.0 68 81 68 0.0 

A801 2013 1 4 11 3699037 23.2 25.1 22.8 67 68 57 0.0 

A801 2013 1 4 12 3891179 26.1 26.1 23.2 56 68 55 0.0 

A801 2013 1 4 13 3821752 26.7 26.9 25.9 52 58 51 0.0 

A801 2013 1 4 14 3470617 28.0 28.0 26.7 51 55 48 0.0 

A801 2013 1 4 15 2884737 29.8 29.8 27.9 49 53 45 0.0 

A801 2013 1 15 9 2420948 20.9 21.1 20.6 82 84 82 0.0 

A801 2013 1 15 10 2970763 23.2 23.2 20.9 76 83 76 0.0 

A801 2013 1 15 11 2484701 24.2 24.4 23.2 72 77 71 0.0 

A801 2013 1 15 12 2930628 25.6 26.2 24.2 65 73 64 0.0 

A801 2013 1 15 13 2916100 26.3 27.0 25.0 62 68 61 0.0 

A801 2013 1 15 14 2796648 26.8 27.4 25.6 60 66 59 0.0 

A801 2013 1 15 15 2594171 26.8 28.2 26.4 63 64 58 0.0 

A801 2013 2 6 9 2262154 19.8 20.1 19.8 81 81 79 0.0 

A801 2013 2 6 10 2509565 20.3 20.4 19.8 77 81 77 0.0 

A801 2013 2 6 11 2152713 21.9 22.2 20.3 71 77 70 0.0 

A801 2013 2 6 12 3405744 23.9 23.9 21.9 64 72 63 0.0 

A801 2013 2 6 13 2905940 25.8 25.8 23.8 59 64 58 0.0 

A801 2013 2 6 14 2184480 27.1 27.1 25.6 57 61 55 0.0 

A801 2013 2 6 15 2308912 28.1 28.6 26.9 52 58 51 0.0 

A801 2013 2 14 9 1530634 22.9 22.9 22.6 91 93 91 0.0 

A801 2013 2 14 10 1527700 23.6 23.6 22.9 90 91 88 0.0 

A801 2013 2 14 11 1798358 25.3 25.3 23.6 82 90 82 0.0 

A801 2013 2 14 12 1634379 27.5 27.6 25.3 65 82 65 0.0 

A801 2013 2 14 13 1137749 29.0 29.1 27.5 59 66 58 0.0 

A801 2013 2 14 14 710168 30.1 30.3 29.0 56 60 54 0.0 

A801 2013 2 14 15 483217 30.6 31.4 30.1 54 59 52 0.0 

A801 2013 2 23 7 2156960 19.5 19.8 19.2 81 82 79 0.0 

A801 2013 2 23 8 2617413 20.1 20.1 19.5 79 81 79 0.0 
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Estação Ano Mês Dia Hora 
Radiação Temperatura(ºc) Umidade (%) Precipitação 

Kj/m² Instante Máx Mín Instante Máx Mín mm 

A801 2013 2 23 9 2900576 20.0 20.5 20.0 79 79 76 0.0 

A801 2013 2 23 10 3025161 21.1 21.1 19.8 72 81 72 0.0 

A801 2013 2 23 11 2827424 22.4 22.4 21.0 67 73 66 0.0 

A801 2013 2 23 12 2953465 24.0 24.0 22.4 65 70 64 0.0 

A801 2013 2 23 13 2006835 25.4 25.5 24.0 62 66 61 0.0 

A801 2013 2 27 7 2446667 15.2 15.9 15.1 80 80 78 0.0 

A801 2013 2 27 8 3075025 14.9 15.2 14.8 84 85 80 0.0 

A801 2013 2 27 9 3534815 15.8 16.0 14.8 79 86 78 0.0 

A801 2013 2 27 10 3203727 16.4 16.4 15.3 79 81 79 0.0 

A801 2013 2 27 11 3462574 18.5 18.6 16.5 67 79 67 0.0 

A801 2013 2 27 12 3266627 20.2 20.2 18.4 59 68 58 0.0 

A801 2013 2 27 13 2818146 21.9 21.9 20.2 52 61 50 0.0 

A801 2013 3 6 7 2420948 17.1 17.4 17.0 83 84 81 0.0 

A801 2013 3 6 8 2970763 16.6 17.3 16.6 84 85 81 0.0 

A801 2013 3 6 9 2484701 16.0 16.6 16.0 88 88 84 0.0 

A801 2013 3 6 10 2930628 16.7 16.7 15.7 89 90 88 0.0 

A801 2013 3 6 11 2916100 19.2 19.2 16.7 75 89 75 0.0 

A801 2013 3 6 12 2796648 21.1 21.3 19.2 67 76 66 0.0 

A801 2013 3 6 13 2594171 22.3 22.8 20.9 65 70 63 0.0 

A801 2013 3 19 7 2459005 18.0 18.4 18.0 82 82 80 0.0 

A801 2013 3 19 8 3078105 17.5 18.0 17.5 85 85 82 0.0 

A801 2013 3 19 9 3476648 17.7 17.8 17.4 84 86 84 0.0 

A801 2013 3 19 10 3663919 18.0 18.0 17.5 87 87 84 0.0 

A801 2013 3 19 11 3537217 19.6 19.6 18.0 82 87 82 0.0 

A801 2013 3 19 12 3173857 21.4 21.4 19.6 73 82 73 0.0 

A801 2013 3 19 13 2616090 21.3 22.3 21.2 72 73 69 0.0 

A801 2013 3 22 7 2156960 19.5 19.8 19.5 87 87 84 0.0 

A801 2013 3 22 8 2617413 19.3 19.5 19.2 89 89 87 0.0 

A801 2013 3 22 9 2900576 19.3 19.4 19.3 89 89 89 0.0 

A801 2013 3 22 10 3025161 19.5 19.5 19.3 90 90 89 0.0 

A801 2013 3 22 11 2827424 20.0 20.1 19.5 88 90 88 0.0 

A801 2013 3 22 12 2953465 21.4 21.4 19.9 71 88 71 0.0 

A801 2013 3 22 13 2006835 22.3 22.7 21.3 66 71 66 0.0 

 

 


