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RESUMO

Nas propriedades rurais as águas subterrâneas provenientes de poços rasos constituem importantes fontes de suprimento de água para consumo humano e animal. A água

proveniente deste tipo de poço é, em primeira instância, considerada pura devido a filtração pelo solo até chegar a uma camada impermeável constituída de argila ou rocha onde

se forma o lençol d’água (lençol freático). Porém, essas águas podem sofrer contaminação devido a: impurezas que penetram diretamente pela abertura superior, penetração das

águas de chuvas pelas frestas nas laterais do poço, fossas assépticas, criatórios de animais domésticos, e pela contaminação direta do lençol freático caso ele já esteja

contaminado. Neste trabalho testou-se a eficiência de um equipamento utilizando lâmpadas comerciais UV a fim de eliminar os coliformes termotolerantes presentes na água de

cisterna de uma propriedade rural no município de Frutal/MG. O equipamento constitui-se de um reservatório de PEAD de 20L e 4 tubos PVC de 75mm de diâmetro, cada um

com um tipo de lâmpada de potências diferentes (germicida (LG) e negra (LN) de 15 e 30 W), onde a água bruta se distribui do reservatório para as quatro colunas de PVC por

gravidade, o fluxo foi ajustado para 20L/h, as variáveis físico-químicas foram mensuradas com a sonda multiparâmetros HANNA HI 9828, sendo pH, oxigênio dissolvido (OD),

condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos (STD), resistividade, temperatura e potencial redox, antes e depois da passagem pelas colunas. os coliformes termotolerantes

foram quantificados através da técnica dos tubos múltiplos, utilizando o meio de cultura A1, determinando-se o número mais provável (NMP) por 100 mL (APHA, 2005). O controle

apresentou 6,2 mg/L de OD, com diminuição da concentração desta variável após a passagem pelas colunas, sendo a menor diminuição encontrada no tratamento LG 15W, com

5,9 mg/L de OD. O pH variou de 6,4 a 7,1 no sistema de tratamento. A resolução 357/2005 do CONAMA (BRASIL, 2005) determina que as águas destinadas ao abastecimento e

ao consumo humano, devem conter seu pH na escala de 6,0 a 9,0. A temperatura é uma variável muito importante em diversos estudos relacionados ao monitoramento da

qualidade da água, a maior alteração nas colunas com lâmpadas de maior potência (LN 30W = 26,1ºC e LG 30W = 25,2ºC), comparado com controle (24,8ºC). Resistividade e

condutividade são duas das principais propriedades elétricas de materiais, permitindo-nos caracterizar se os mesmos são bons ou maus condutores de eletricidade. O controle

apresentou 33 &#8486;m de resistividade, e manteve a mesma condição após a passagem pelas colunas, exceto no tratamento LG 30W, onde houve ligeira diminuição, atingindo

o valor de com 25,3 &#8486;m. O controle apresentou 31 &#956;S/cm de condutividade, após a passagem pelas colunas se manteve, sendo que no tratamento LG 30W houve

um aumento, chegando a 40 &#956;S/cm. O controle em relação aos sólidos totais dissolvidos apresentou 31 mg/L, após a passagem pelas colunas se manteve, sendo que no

tratamento LG 30W teve um aumento chegando a 40 mg/L. O potencial redox (ORP) é uma medida da tendência das espécies químicas de adquirir elétrons e, portanto, serem

reduzidas. O controle em relação ao ORP apresentou 130 mV, com uma diminuição da variável após a passagem pelas colunas, atingindo valores entre 96,1 a 105,4 mV. Os

coliformes fecais fazem parte da microbiota intestinal do homem e outros animais, estes microrganismos quando detectados em uma amostra de água, fornecem evidência direta

de contaminação fecal recente, podendo indicar a presença de patógenos entéricos. A água bruta do estudo (controle), apresentou 13000 NMP/100 mL de coliformes

termotolerantes, comprovando a contaminação recente por material fecal. Após a passagem da água pelas colunas de tratamento houve diminuição desta variável, sendo que

somente as lâmpadas germicidas (LG 15W e LG 30W) obtiveram eliminação total dos coliformes presentes na água oriunda da cisterna. Apesar de eliminar boa parte dos

coliformes, os tratamentos com luz negra não se mostram efetivos, uma vez que a legislação de potabilidade preconiza que a água para consume deve estar livre de coliformes

termotolerantes. Sendo assim, a lâmpada de 15W LG foi eficiente e suficiente para eliminação dos microrganismos. Além de ser eficiente na eliminação de coliformes

termotolerantes o sistema consome uma baixa quantidade de energia elétrica. Para o tratamento LG15W seria possível purificar aproximadamente 1330 litros de água com 1 kWh

de energia consumida. Para a zona rural no estado de Minas Gerais ficaria em torno de R$ 0,34 (bandeira verde) a R$ 0,38 (bandeira vermelha) + impostos. De acordo com os

resultados adquiridos conclui-se que os objetivos foram alcançados, sendo que dois dos tratamentos com lâmpadas comerciais germicidas foram capazes de eliminar totalmente

os coliformes termotolerantes que existiam na água oriunda de cisterna. Quanto às variáveis físicas e químicas os tratamentos mantiveram índices adequados de potabilidade.

Levando-se em conta o custo para implementação do tratamento e a eficiência de remoção dos coliformes termotolerantes no fluxo de 20 L/h recomenda-se para esta

propriedade, a utilização do tratamento com a lâmpada germicida de 15 W de potência, supondo que a sazonalidade não influencie significativamente na quantidade de

coliformes termotolerantes da cisterna estudada. 
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