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RESUMO  

 

ARÊDE, R. Proposição de integração de sistemas fotovoltaicos com solução alternativa de 

tratamento de água Salta-z em área rural. 119 f. Dissertação – Departamento de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, Universidade Federal do Amapá, Macapá, 2020. 

Esta dissertação tem como objetivo, realizar um diagnóstico propositivo dos sistemas SALTA-

z, instalados no estado do Amapá. Ao discutir e avaliar o SALTA-z, como ferramenta capaz de 

mitigar os problemas de abastecimento de água em áreas rurais no Amapá, foram propostas 

adequações ao sistema, com intuito de superar os entraves técnico-gerenciais identificados na 

fase de diagnóstico e, assim, colaborar para que o SALTA-z contribua com a universalização 

do acesso à água potável. Os procedimentos metodológicos se basearam em: a) levantamento 

de dados secundários, b) avaliação da solução alternativa em campo, considerando os eixos: 

operacional, social e eficiência do tratamento de cada sistema avaliado. Os resultados indicaram 

existência de problemas técnico-operacionais dos sistemas em campo, com destaque para 

descontinuidade da tecnologia por deficiências energéticas, ausência de monitoramento de 

parâmetros da qualidade da água. Foi também verificado que as ações de capacitação deveriam 

ser continuas, uma vez que há falhas de gestão em algumas etapas do processo de mobilização 

social, o que impactam o processo de apropriação comunitária desta tecnologia social. Quanto 

ao tratamento de água pelo SALTA-z foi observado um percentual de remoção superior a 90% 

dos parâmetros microbiológicos e 100% de remoção de ferro. Contudo, o pH tornou-se ácido 

após o tratamento em todos os casos avaliados. Com base nestes resultados, foram propostas 

soluções aos entraves técnico-operacionais e gerenciais encontrados, incluindo-se uma 

posterior avaliação econômico-financeira para integrar ao SALTA-z uma fonte de energia 

fotovoltaica. Esta proposta decorreu de observações de descontinuidades do sistema de 

tratamento por falta de geração de energia local. Então, foi proposto que os sistemas 

fotovoltaicos de bombeamento de conexão direta apresentam-se como as melhores alternativas 

comparativas aos sistemas com banco de baterias. Conclui-se que o SALTA-z é uma alternativa 

promissora para a universalização do acesso à água em áreas rurais, embora ainda precise 

superar todos os entraves relatados na presente pesquisa. 

Palavras-chave: Tratamento de água em áreas rurais, Sistemas fotovoltaicos de bombeamento, 

SALTA-z. 
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ABSTRACT 

 

ARÊDE, R. Integration proposal of photovoltaic systems with an alternative solution for 

water treatment Salta-z in rural areas.  119 p. Master Thesis – Department of Environment 

and Development, Federal University of Amapá, Macapá, 2020. 

 

This master thesis aims to make a propositional diagnosis of SALTA-z systems, installed in the 

state of Amapá. When discussing and evaluating SALTA-z, as a tool capable of mitigating 

water supply problems in rural areas in Amapá, adaptations to the system were proposed in 

order to overcome the technical and managerial barriers identified in the diagnosis phase and, 

thus, collaborate so that SALTA-z contributes to universal access to drinking water. The 

methodological procedures were based on: a) collecting secondary data, b) evaluating the 

alternative solution in the field, considering the axes: operational, social and treatment 

efficiency of each evaluated system. The results indicated the existence of technical-operational 

problems of the systems in the field, with emphasis on the discontinuity of the technology due 

to energy deficiencies, the absence of monitoring of water quality parameters. It was also 

verified that the training actions should be continuous, since there are management failures in 

some stages of the social mobilization process, which impact the process of community 

ownership of this social technology. As for the treatment of water by SALTA-z, a percentage 

of removal greater than 90% of the microbiological parameters and 100% of iron removal was 

observed. However, the pH became acidic after treatment in all evaluated cases. Based on these 

results, solutions were proposed to the technical-operational and managerial obstacles 

encountered, including a subsequent economic-financial assessment to integrate SALTA-z with 

a photovoltaic energy source. This proposal resulted from observations of discontinuities in the 

treatment system due to the lack of local energy generation. So, it was proposed that 

photovoltaic pumping systems with variable speed drive present themselves as the best 

alternatives compared to systems with battery storage. It is concluded that SALTA-z is a 

promising alternative for the universal access to water in rural areas, although it still needs to 

overcome all the obstacles reported in this research. 

Keywords: Water treatment in rural areas, Photovoltaic pumping systems, SALTA-z. 
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1 INTRODUÇÃO  

A política nacional de saneamento básico, representada na Lei nº 11.445/2007(BRASIL. 2007), prevê 

que o acesso à água potável deve ser universal, mesmo que por meio de soluções compatíveis com as 

características econômicas e sociais peculiares. Deste modo, o atendimento da população também deve 

se estender, desde o meio urbano até as zonas rurais, atendendo vilas, aglomerados, povoados, núcleos, 

lugarejos e aldeias.  

Um dos principais objetivos da Lei é viabilizar as condições adequadas de salubridade ambiental a estas 

populações, que enfrentam grandes deficiências ao acesso a água potável, seja pelo não alcance de 

políticas púbicas eficazes, seja por descontinuidade a partir de entraves na operacionalização de projetos 

tecnológicos no meio rural (LOBO, 2013).  

Contudo, para atingir esse objetivo, principalmente em áreas rurais de países em desenvolvimento, como 

na Amazônia brasileira, o suprimento de água pode ser melhorado com vários tipos de projetos e 

tecnologias apropriadas, desde a proteção de um manancial até a construção e operação de um sistema 

de tratamento (MIHELCIC e ZIMMERMAN, 2012). 

Com este propósito, uma nova tecnologia que apresenta potencial para o promover o acesso da 

população à água potável em zona rural isolada é a Solução Alternativa Coletiva de Tratamento de Água 

(SALTA-z). Esta tecnologia foi desenvolvida pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), possuindo 

a vantagem de apresentar baixo custo de investimento, com instalação e manutenção simples que pode 

ser realizada pela própria comunidade. 

O SALTA-z tem como objetivo produzir água potável para comunidades do meio rural com qualidade 

mais adequada possível, de modo a atender aos padrões mínimos de qualidade condicionados pela 

legislação vigente. O SALTA-z é também adequado para tratar tanto águas superficiais (rios e lagos), 

quanto subterrâneas (poços amazonas ou tubulares). Contudo, apresenta um limitador significativo à sua 

instalação. Isto é, a necessidade do uso de energia elétrica para o bombeamento da água do manancial 

até o sistema de tratamento (BRASIL, 2017). 

No Amapá, ao perceber o potencial uso da tecnologia SALTA-z, a superintendência regional da 

FUNASA adquiriu 82 unidades (FUNASA, 2018), dentre as quais já foram instaladas dezesseis nos 

diversos municípios. Esta solução tecnológica e social, portanto, tem sido capaz de superar obstáculos 

históricos da zona rural, os quais vinham reduzindo a qualidade dos indicadores sanitários locais. 

Contudo, apesar do sistema se mostrar promissor é necessário que seja monitorado e avaliado in loco, a 

fim de avaliar sua adequação e eficiência em relação à realidade amazônica. Principalmente se forem 
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consideradas, historicamente, as experiências de frequente descontinuidade frente às soluções 

alternativas (TEIXEIRA et al, 2012).  

Vislumbra-se o SALTA-z como uma solução tecnológica que seja capaz de colaborar com a superação 

dos obstáculos encontrados atualmente, com a possibilidade da redução de adversidades sociais. 

Contudo, apresar do sistema se mostrar promissor é necessário que seja avaliado in loco, considerando 

que há uma forte tendência em outras experiências quanto a descontinuidade as soluções alternativas 

(TEIXEIRA et al, 2012).  

A limitação energética restringe o alcance da tecnologia, considerando a avaliação in loco desta 

experiência, foi verificado quais são os obstáculos existentes encontrados nos sistemas já instalados, 

ajudando a superá-los a partir de um modelo a ser proposto no fim deste estudo, com sugestões de 

melhorias e que inclua uma nova fonte de energia elétrica, possibilitando assim expansões nesta 

iniciativa, e consequente melhorar a qualidade de vida local. 

1.1 Problemática 

No âmbito rural 35,4% da população brasileira ou não possui nenhum acesso ou possui acesso precário 

a algum sistema de abastecimento de água (FUNASA, 2017), na região norte este número chega a 

79,78% da população rural da região (MACHADO et al, 2016). 

No Amapá, ainda não é possível mensurar exatamente o quanto a área rural do estado dispõe de acesso 

a algum sistema de abastecimento de água. Isso em razão de não haver dados ou indicadores disponíveis 

(ou confiáveis) de água de abastecimento em zonas rurais. Por exemplo, nas zonas urbanas existe a 

informação de que 61,7% da população não é atendida com rede de água em 2018, segundo dados do 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) (BRASIL, 2019). Este quadro é muito mais 

sério nas zonas rurais do Estado. Isto é, superior a 90% (HOWE, 2012). 

Portanto, considerando o abastecimento deficitário na área rural do estado do Amapá, e as iniciativas da 

FUNASA em instalar as Soluções Alternativas Coletivas de Tratamento de Água (SALTA-z) no estado 

(FUNASA, 2018; DIÁRIO DO AMAPÁ, 2019; AMAPÁ, 2019). 

Questiona-se: Os sistemas SALTA-z instalados na zona rural do estado do Amapá estão sendo efetivos 

como solução alternativa de abastecimento de água? 
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1.2 Hipótese 

O SALTA-z é um sistema que realiza um tratamento de água efetivo em comunidades rurais no estado 

do Amapá, embora possua alguns entraves em sua operacionalização. 

1.3 Justificativa 

Há uma grande carência na cobertura de água tratada no Amapá, 65,01% da população local não 

possuem acesso ao sistema de abastecimento de água tratada com padrões de qualidade aceitáveis (SNIS, 

2018). Não sendo observados investimentos necessários para mudança deste quadro no estado 

(BRASIL, 2018a). 

Neste contexto soluções alternativas como o SALTA-z ganham destaque, pois se propõe, a realizar o 

tratamento de água em comunidades rurais sem necessitar de um grande investimento (BRASIL, 2017). 

Entretanto, até o momento poucos estudos se propõem a realizar uma avaliação da efetividade e da 

continuidade desta ferramenta. 

O SALTA-z foi avaliado por Vieira (2017), quem comparou soluções alternativas instaladas no estado 

do Pará. No referido estudo a autora sugeriu a inclusão de indicadores de custo e efetividade dos sistemas 

SALTA-z, SODIS, S.A Hibrida e do Programa cisternas. O intuito seria o de auxiliar a tomada de 

decisão quanto à implementação de soluções alternativas de abastecimento de água potável. Ao realizar 

comparações, a autora concluiu que o SALTA-z é um sistema de baixo custo e engenharia simplificada, 

viabilizando o fácil acesso à água potável, em condições e qualidade adequadas, possibilitando uma 

melhor qualidade de vida ao usuário da tecnologia rural, embora o sistema possua algumas limitações 

energéticas. 

Além do problema energético, não há estudos que avaliem a eficiência de tratamento do SALTA-z em 

ambientes amazônicos, principalmente visando sua operacionalidade. Uma das raras exceções é o 

trabalho de Penha (2020), quem pesquisou a eficiência do tratamento realizado em uma comunidade no 

estado do Amapá. A autora concluiu que o SALTA-z possui alta eficiência (acima de 90%) no processo 

de eliminação de microrganismos potencialmente patogênicos. 

Assim, esta pesquisa preenche uma lacuna científica de conhecimento acerca de sistemas isolados de 

abastecimento de água na modalidade exclusiva SALTA-Z em zonas rurais do Estado do Amapá. Além 

disso, gera novos conhecimentos sobre sua operacionalidade, eficiência de tratamento, uso racional e 

eficiente de energia para manter os processos de captação e tratamento de água, sem perder de vista o 

contexto social amazônico. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Realizar um diagnóstico propositivo dos sistemas SALTA-z, instalados no estado do Amapá visando 

sua eficiência e inserção social em comunidades rurais 

2.2 Objetivos Específicos 

• Diagnosticar o estado operacional dos SALTA-z, pré e após instalação na comunidade, e sua 

eficiência de tratamento de água mediante monitoramento de parâmetros-chave da qualidade da 

água bruta e tratada 

• Avaliar o nível de participação social para mitigar problemas técnico-operacionais encontrados 

no processo de apropriação social da tecnologia SALTA-z; 

• Analisar a viabilidade técnica ao se integrar o SALTA-z a sistemas de energia solar fotovoltaica 

no atendimento rural sem acesso à energia elétrica. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Abastecimento de água e padrões de potabilidade 

A água de abastecimento é uma das quatro dimensões do saneamento constantes na Lei nº 11.445/2007, 

a qual estabelece as diretrizes para o saneamento básico no Brasil. A referida lei define esta dimensão 

como o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais do abastecimento de água 

potável. Constituem-se pelas atividades, disponibilização, manutenção, infraestrutura e instalações 

necessárias ao abastecimento público de água potável, que vai desde a captação até as ligações prediais, 

como ainda os seus instrumentos de medição.  

Havendo nesta legislação vários princípios (a exemplo da universalização com ampliação progressiva 

do acesso a este recurso, incluindo áreas rurais), este serviço deve ser adequado à proteção do meio 

ambiente, utilizando métodos que considerem as peculiaridades regionais, incentivando ações de 

pesquisa, definindo que as ações de tratamento da água devem possuir qualidade e continuidade. 

Os padrões de potabilidade da água são de competência exclusiva da união. Na ausência de redes 

públicas de saneamento básico, serão admitidas soluções individuais de abastecimento de água 

(BRASIL, 2007).  

No Brasil o padrão de potabilidade da água assim como seus procedimentos de controle e vigilância, 

são definidos pela Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde, a gestão adequada dos recursos é 

responsabilidade do Estado, e a sociedade responsabiliza-se pelo uso consciente do recurso. 

0A água para consumo humano deve ser tratada, limpa e não possuir nenhum tipo de contaminação, seja 

de origem físico-química ou microbiológica.  

O funcionamento adequado de equipamentos, durante o processo de tratamento e distribuição, mantém 

a qualidade de água, evitando-se falhas durante o processo por riscos de contaminação, podendo a 

contaminação da água desencadear graves problemas de saúde (MORAES et al, 2018). 

O tratamento para alcançar a potabilidade é realizado através de diferentes métodos, sendo mais comuns 

os processos de coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. (QUEIROZ e 

OLIVEIRA. 2018) 

3.2 Abastecimento de água na zona rural do Amapá 

No Amapá o sistema de abastecimento de água é realizado pela Companhia de Água e Esgoto do Amapá 

(CAESA) (SANTOS e WANDER, 2014), considerando a estimativa populacional realizada pelo 
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (2017a) para o ano de 2016 e os dados do Sistema 

Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS). 

Infere-se que em 2016 a CAESA apresentou um percentual de atendimento inferior a 36% da população 

do estado e com 70% de índice de perda durante a distribuição, sendo o pior estado brasileiro nestes dois 

indicadores. Havendo ainda uma redução das taxas de investimento nos serviços de abastecimento de 

água durante o ano de 2016. (BRASIL, 2018a). 

A ausência de investimentos faz com que este cenário negativo não possua perspectivas concretas de 

melhoras, somente tende a piorar considerando o crescimento populacional e o crescimento desordenado 

das cidades. A exemplo disto, de Entre 2010 a 2018 o índice de atendimento com rede de água diminuiu 

de 37,9% para 34,9% (SNIS, 2018).  

Sobre este cenário infere-se que:  

“[...] o reduzidíssimo nível de investimento em água e esgotamento sanitário no estado do 

Amapá reflete um histórico de baixo nível qualitativo e quantitativo na oferta de serviços para a 

população, o qual também tem sido afetado pelo frequente e grave problema de gestão” 

(CUNHA, 2018, p. 17). 

Especificamente no âmbito rural, o estado do Amapá ainda não possui um estudo quantitativo especifico 

sobre atendimentos. 

Entretanto com base no relatório anual do Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) do ano 

de 2016, verifica-se que nos demais estados da região norte, em média apenas 43,4% da população rural 

possui algum tipo de abastecimento de água. (BRASIL, 2018b). 

Com a ausência de distribuição de água tratada, a população rural do estado do Amapá utiliza formas 

artesanais de tratamento da água, como o uso de  hipoclorito de sódio, a fervura da água, ou a compra 

de filtros comerciais conforme Figura 1. 

 
Figura 1 – Filtro utilizado na Comunidade Igarapé Novo, Itaubal/AP (Arquivo fotográfico do Projeto 

TEDPLAN, 2019). 
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Outra alternativa utilizada em áreas rurais, são as soluções alternativas de tratamento de água como o 

SALTA-Z apresentado na Figura 2, utilizado na zona rural do município de Cutias do Araguari. 

 
Figura 2 – SALTA-z instalado na Comunidade Creio em Deus, Cutias do Araguari /AP (DIÁRIO DO 

AMAPÁ, 2019). 

3.2.1 Soluções alternativas coletivas de abastecimento de água (SAAA) para consumo humano 

As soluções SAAA são previstas na Lei nº 11.445/2007, que estabelece as diretrizes para o saneamento 

básico no Brasil, sendo uma modalidade destinada a fornecer água potável, com captação subterrânea 

ou superficial, com ou sem canalização e sem rede de distribuição. 

As soluções alternativas podem ser de inciativa pública ou privada, possuindo diversas configurações, 

como: poços, chafarizes comunitários, distribuição por carro pipa e água superficial captada para 

tratamento. (TEIXEIRA et al, 2012). 

São difundidas no Brasil, a fim de minimizar a deficiência nos serviços de abastecimento, como solução 

de baixo custo, comparado à expansão dos sistemas de abastecimento convencionais existentes.  

Umas das inciativas propagadas no Amapá, é o projeto Sanear Amazônia, que visa reaproveitar a água 

pluvial para o consumo humano, sendo atualmente instalado em comunidades de Mazagão e Laranjal 

do Jari, Figura 3. 
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Figura 3 – Projeto Sanear Amazônia da comunidade Água Branca do Cajari, Laranjal do Jari/AP 

(Arquivo fotográfico do Projeto TEDPLAN, 2019) 

Entretanto, estas tecnologias precisam superar alguns percalços, a exemplo da manutenção da eficiência 

do tratamento realizado, após a entrega da tecnologia para as comunidades. A ausência de avaliações e 

manutenções periódicas, tornam os sistemas inócuos ou em alguns casos, causam a sua desativação, 

inviabilizando a continuidade em algumas comunidades. 

Teixeira et al (2012) inferem em estudo realizado no estado de São Paulo, que até 67% das soluções 

alternativas coletivas estão em desacordo com a legislação vigente, no que tange à insuficiência de 

produtos químicos residuais, tornando o sistema de tratamento ineficaz e consequentemente, expõe a 

população a  risco de contaminação e contato com produtos químicos mal dosados ou em concentrações 

excessivas  ou fora da faixa limite, como é o caso do pH das águas da Amazônia (geralmente ácidas).  

Ainda sobre o estado de São Paulo, Mastropaulo e Razzolini (2018) afirmam que 41% das amostras, 

registram ocorrência bacteriológica em soluções alternativas utilizadas para o consumo humano.   

Outro problema verificado (em experiências atuais de soluções alternativas), é a não integração entre a 

comunidade e a tecnologia, seja pela tecnologia não atender as demandas sociais, ou por falhas durante 

o processo de conscientização e capacitação. Lobo et al (2013) analisaram soluções alternativas que 

usam como método de desinfecção a radiação solar. Os referidos autores inferem que, apesar de 

promissor, a tecnologia analisada não conseguiu contar com a participação da comunidade-alvo em 

todas as etapas de planejamento e implantação do projeto, o que impediu a sua efetividade. 

3.3 Solução Alternativa Coletiva de tratamento de Água - SALTA-z 

A Solução Alternativa para Tratamento de Água (SALTA-z) desenvolvida pela FUNASA, é uma 

tecnologia configurada de acordo com a Figura 4. Realiza a clarificação, filtração e desinfecção em 
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águas superficiais e subterrâneas, com a finalidade de reduzir a ingestão de água bruta captada 

diretamente de rios e poços em comunidades rurais, sendo uma alternativa simplificada de acesso ao 

abastecimento de água. 

1. Tubulação de recalque
2. Dosador para coagulante
3. Dosador para cloro
4. Filtro
5. Água tratada
6. Dreno de sedimentos
7. Caixa com leito filtrante para 
retenção do sedimento (lodo), e 
com dreno para descarte do fluído 

1

2

3

4

5

6

7

 
Figura 4 – Ilustração do SALTA-z (Adaptado de BRASIL, 2017). 

A primeira etapa do tratamento consiste na floculação da água, com a adição de sulfato de alumínio; em 

seguida a água é armazenada em um reservatório onde ocorre a decantação dos sedimentos que são 

descartados pelo dreno de sedimentos. 

O sulfato de alumínio é um dos coagulantes comerciais mais eficazes e utilizados no mercado atualmente 

(AGUIRRE et al, 2018). 

A fase de floculação e decantação exige que o sistema fique inoperante durante aproximadamente 1h, 

para que o tratamento seja realizado com efetividade, e as demais etapas de tratamento possam ocorrer. 

Este é o único momento no qual o SALTA-z paralisa sua operação.  

A seguir é realizada a desinfecção por adição de cloro, que atua oxidando e destruindo a parede celular 

e consequentemente as células dos microrganismos contidos na água (SÁNCHEZ et al, 2018). O 

próximo passo é a filtragem, realizado no filtro, representado pela Figura 5, onde verifica-se o leito 

filtrante (zeólitas), e abaixo deste a areia grossa.  
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Figura 5 – Filtro do sistema SALTA-z (BRASIL, 2017). 

Para o leito filtrante é utilizado o mineral zeólita. A filtragem por zeólita possui grande capacidade de 

remoção de elementos químicos da água. Teodoro e Leão (2004) discutem a grande capacidade deste 

mineral em retirar ferro e manganês da água. João et al (2018) reforçam a capacidade das zeólitas serem 

utilizadas como materiais alternativos para remoções de metais. 

O SALTA-z pode ser utilizado tanto para captação de água de rios quanto de poços, com a diferença 

que caso a água seja subterrânea, é dispensada a injeção do sulfato de alumínio. Enquanto em águas 

superficiais é realizado o procedimento conforme Figura 6 (BRASIL, 2017). 

 
Figura 6 – Processo de tratamento de águas superficiais. 
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O tratamento realizado pelo SALTA-z necessita que a cada ciclo, de enchimento e esvaziamento do 

reservatório, sejam inseridos novos insumos. Desta forma, é necessário sempre haver moradores 

capacitados e equipados para realizar essa tarefa. 

Para implementação do SALTA-z é imprescindível a avaliação das condições naturais da região onde 

será instalado o sistema, pois somente assim serão definidos a quantidade de dosagem de cloro e do 

coagulante para o correto dimensionamento do sistema, sendo esta quantificação especifica para cada 

comunidade.  É importante arrazoar que o sistema possui limitações, sendo ineficiente em áreas 

altamente poluídas, como locais onde há incidência de mercúrio (BRASIL, 2017). 

Atualmente uma limitação encontrada no SALTA-z é a necessidade de energia elétrica para recalque da 

água, tornando este sistema restritos a locais com energia elétrica.  Nas localidades sem acesso a rede 

elétrica convencional, é comum o uso de geração à diesel. Entretanto, este é um complicador ambiental 

e econômico para viabilizar a implantação do SALTA-z tendo em vista as emissões de dióxido de 

carbono (CO2) e o custo permanente do combustível que é repassado à comunidade.  

Vieira (2017) e Penha (2020) destacam que atualmente o fator energético é um entrave em sua 

operacionalização, pois atualmente não há uma solução energética renovável integrada ao SALTA-z. 

Sendo que a dependência do SALTA-z ao sistema de combustão à diesel em regiões não eletrificadas, 

diminui sua contribuição social, pois ambientalmente este sistema é ultrapassado (VIEIRA, 2017). 

3.4 Sistemas Fotovoltaicos de Bombeamento 

A energia elétrica é gerada através da conversão direta da radiação solar em eletricidade, realizado por 

meio da célula fotovoltaica, não sendo a célula responsável por armazenar energia, e sim responsável 

pelo fluxo de elétrons em um determinado circuito, enquanto houver incidência de radiação sobre ela.  

Visando colaborar com o aperfeiçoamento do SALTA-z, vislumbra-se neste trabalho sugerir a 

integração do SALTA-z com a energia fotovoltaica. Esta escolha justifica-se tanto pelo tamanho dos 

sistemas, que devem possuir apenas a motobomba como carga elétrica, quanto por sua necessidade 

reduzida de manutenção, fácil instalação e elevada vida útil. 

Sistemas fotovoltaicos, possuem diversas vantagens, como: ter um nível serem poluir o meio ambiente 

com resíduos e odores; mínima manutenção, limitando-se a limpeza de módulos e/ou reposição de água 

nas baterias (quando usado); costumam apresentar um bom custo-benefício em relação ao seu tempo de 

durabilidade comparado ao custo inicial; permitem expansões de suas capacidades devido a sua 

constituição modular (RAMOS, 2006). 

Atualmente existem várias configurações possíveis para SFB, conforme Figura 7.  
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Figura 7 – Possibilidades de configuração de SFB (Adaptado de VALER et al, 2016). 

Neste estudo serão comparadas teoricamente duas possibilidades de integração ao SALTA-z, a) 

configuração com banco de baterias; b) configuração de conexão direta com conversor de frequência. 

Ambas as possibilidades foram escolhidas, pois aproveitam equipamentos já utilizados atualmente no 

SALTA-z; considerando que a configuração com banco de baterias pode ser integrada utilizando a 

motobomba já utilizada no SALTA-z, e a configuração com conversor de frequência é necessário 

somente a substituição do motor da motobomba.  

3.4.1 Sistemas fotovoltaicos de bombeamento com banco de baterias 

Os SFB com banco de baterias são configurados conforme a Figura 8. 

 
Figura 8 – Configuração de um SFB com banco de baterias (Adaptado de MOCELIN, 2014). 

Possui como principal vantagem o armazenamento da energia em baterias, o que possibilita o 

bombeamento em dias de chuva, ou a noite. E como desvantagem a necessidade de substituição dos 

bancos de baterias entre 3 e 5 anos, o que eleva o custo de manutenção deste tipo de sistema. 
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3.4.2 Sistemas fotovoltaicos de bombeamento de conexão direta com conversor de frequência 

Nos sistemas de bombeamento, nem sempre é necessário utilizar baterias, pois entende-se que o 

reservatório de água supre a necessidade, sem que haja premência do armazenamento de energia elétrica, 

sendo este tipo de configuração chamado de sistema de conexão direta. Sendo configurado conforme 

Figura 9. 

 
Figura 9 – Configuração de um SFB de conexão direta com conversor de frequência (Adaptado de 

MOCELIN, 2014). 

Sistemas fotovoltaicos que utilizam conversores e frequência, é uma das configurações de conexão 

direta possível, e constituem uma alternativa economicamente viável a ser empregada em localidades 

que não possuem acesso a rede de energia elétrica. 

O conversor de frequência (CF), desde que possua um controlador para realização de controle dinâmico, 

ou possua entradas para inserção de um controlador externo, é uma alternativa para garantir a operação 

adequada do SFB em conexão direta, considerando a característica intermitente dos GFV, no que se 

refere ao aproveitamento da potência gerada, que é influenciada por fatores altamente dinâmicos como: 

a temperatura de operação dos módulos e os valores de irradiância (ABELLA et al., 2003). 

Sobretudo as variações de irradiância são responsáveis por condições inadequadas na operação do 

sistema fotovoltaico que apresenta conexão direta com cargas motrizes, podendo resultar tanto na perda 

de rendimento do SFB, quanto até mesmo em interrupções do sistema. (BRITO, 2006).  

Uma vantagem da configuração de SFB com CF é que tanto os conversores de frequência quanto as 

motobombas são equipamentos disponíveis no mercado nacional, facilitando assim processos de 

compra, manutenção de equipamentos (BRITO e ZILLES, 2006).  
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3.4.3 Componentes dos SFB 

Os principais componentes dos SFB avaliados nesta pesquisa são: a) gerador fotovoltaico, b) 

motobomba; c) conversor de frequência; d) inversor; e) controlador de carga; e f) banco de baterias. 

Assim será debatido nos próximos tópicos as características destes equipamentos. 

3.4.3.1 Módulo fotovoltaico 

O módulo fotovoltaico é fabricado a partir de associação elétrica de diferentes combinações de células 

fotovoltaicas (Figura 10 e Figura 11). Essas células são fabricadas a partir de materiais semicondutores, 

que têm a capacidade de absorver a energia contida nos fótons presentes na radiação luminosa incidente, 

convertendo-a em eletricidade na forma de corrente contínua. 

O motivo da associação das células fotovoltaicas é proporcionar um emprego prático, pois permite que 

se obtenha valores de corrente e tensão compatíveis com as aplicações elétricas habituais, haja vista que 

a potência de uma única célula é baixa. 

A Figura 10 demonstra a associação em série de células fotovoltaicas, onde conecta-se polos positivos 

com polos negativos. 

 
Figura 10 – Associação em série (Adaptado de MASCARENHAS, 2015). 

Observa-se que na associação em série, somam-se às tensões(V) das células agrupadas, enquanto a 

corrente(I) permanece a mesma (MASCARENHAS, 2015), sendo representado pelas equações 1 e 2. 

𝑉 = 𝑉1 + 𝑉2 +  𝑉𝑛 (1) 

𝐼 = 𝐼1 = 𝐼2 =  𝐼𝑛 (2) 

A Figura 11 ilustra a associação em paralelo de células fotovoltaicas, onde conecta-se polos positivos 

com polos positivos e polos negativos com polos negativos. 
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Figura 11 – Associação em paralelo (Adaptado de MASCARENHAS, 2015). 

Observa-se que na associação em paralelo, ocorre o inverso da associação em série, ou seja, a tensão(V) 

permanece a mesma, enquanto a corrente (I) das células agrupadas é somada, conforme representado 

pelas equações 3 e 4. 

𝑉 = 𝑉1 = 𝑉2 =  𝑉𝑛  (3) 

𝐼 = 𝐼1 + 𝐼2 +  𝐼𝑛 (4) 

A mesma lógica é utilizada para agrupar módulos fotovoltaicos, formando assim os geradores 

fotovoltaicos (GFV) (RAMOS, 2006). O módulo fotovoltaico possui uma curva característica conforme 

apresentado na Figura 12. Considerando que a potência (P) de geração é resultado da equação 5 

𝑃 = 𝑉 × 𝐼 (5) 

Desta forma a potência máxima será obtida no ponto da curva no qual o produto da equação  5 é máximo, 

tal como identificado na  Figura 12. 

 
Figura 12 – Potência máxima do GFV (Adaptado de MARKVART e CASTAÑER, 2003). 
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A temperatura e a irradiância afetam diretamente a potência gerada nos módulos fotovoltaicos.  

O aumento de temperatura provoca uma queda significativa na  tensão, enquanto a corrente sofre um 

pequeno aumento (BELTÃO, 2008), conforme exposto na Figura 13. 

 
Figura 13 – Influência da temperatura nas curvas de eficiência das células fotovoltaicas (HONSBERG 

e BOWDEN, 1999 apud BELTÃO, 2008). 

Já a irradiância tem maior impacto sobre a corrente, embora também impacte a tensão (BELTRÃO, 

2008), conforme exposto na Figura 14. 

 

Figura 14 – Influência da irradiância nas curvas de eficiência das células fotovoltaicas (HONSBERG 

e BOWDEN, 1999 apud BELTÃO, 2008) 

Como forma de obter o perfil de tensão e corrente mais adequado à aplicação pretendida, utiliza-se tanto 

a associação em série quanto a paralela, combinadas, isto é, uma associação mista, que amplia tanto a 

corrente, quanto a tensão (HECKTHEUER, 2001). Tal associação é representada na Figura 15. 
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Figura 15 – GFV com associação mista de módulos fotovoltaicos (Adaptado de MASCARENHAS, 

2015). 

Os variados tipos de associações, produzem diferentes cenários de potência, corrente e tensão, conforme 

Figura 16. 

 
Figura 16 – Diferentes curvas, considerando o modo de arranjo (Adaptado de MARANHÃO, 2015). 

3.4.3.2 Motobomba  

Atualmente existem dois tipos de bombas disponíveis no mercado, as de deslocamento positivo e as 

centrifugas.  

As bombas de deslocamento positivo são bombas onde o fluido na entrada do dispositivo, tem 

aproximadamente a mesma direção que no ponto de saída, em SFB, as bombas de deslocamento positivo 

mais usadas são a helicoidal e a de diafragma (BRITO, 2006)  

As bombas centrifugas possuem um dispositivo chamado de rotor, o qual transfere movimento de 

rotação para a água contida na carcaça, utilizando a força centrifuga para forçar esta água para fora da 
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carcaça através de aberturas na saída, o vácuo criado por este movimento possibilita que entre mais água 

na carcaça, formando assim o ciclo de bombeamento. Estas bombas são formadas por diferentes 

números de estágios, os quais são empilhados sequencialmente para aumentar a pressão. Assim, quanto 

maior for o número de estágios, maior será a altura manométrica de operação da bomba (BRITO, 2003). 

Em relação à escolha de bombas em SFB, Fedrizzi (2003) ressalta que as bombas de deslocamento 

positivo são recomendadas para grandes alturas manométricas (H) e menores vazões (Q), enquanto as 

bombas centrífugas são indicadas para grandes vazões e menores alturas manométricas. Esta relação é 

melhor visualizada na Figura 17. 

 
Figura 17 – Curvas de eficiência de bombas de deslocamento positivo e centrífugas, em função da vazão 

(Q) e da altura manométrica (H) (Adaptado de FEDRIZZI, 2003). 

Na região amazônica, em função da fonte de captação muitas vezes ser superficial, a altura manométrica 

tende a ser menor, desta forma é mais comum que se adote as bombas centrifugas. 

3.4.3.3 Inversor 

O inversor é o equipamento responsável por transformar a tensão contínua (CC) no barramento do banco 

de baterias em tensão alternada (CA), para a alimentação de uma carga CA isolada.  

Devendo a tensão máxima de operação do arranjo fotovoltaico ser compatível com a tensão (CC) 

nominal de entrada do inversor, para que o sistema funcione corretamente.   

3.4.3.4 Controlador de carga 

São utilizados controladores de carga para que as baterias não descarreguem completamente e nem 

sejam carregadas em excesso, e assim tenham a vida útil reduzida, sendo os controladores de carga 

responsáveis pelo monitoramento da carga da bateria. 
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“Os controladores devem desconectar o gerador fotovoltaico quando a bateria atingir carga plena 

e interromper o fornecimento de energia quando o estado de carga da bateria atingir um nível 

mínimo de segurança” (CRESESB, 2014, p. 205). 

Com o uso dos controladores de carga a energia produzida pelo gerador fotovoltaico é armazenada com 

maior eficácia nas baterias (CRESESB, 2014). 

3.4.3.5 Bateria 

Os acumuladores eletroquímicos, são responsáveis pelo armazenamento da energia elétrica gerada, para 

que as cargas possam ser alimentadas em momentos de baixa irradiância. Para a utilização em sistemas 

de geração fotovoltaica eles são geralmente de chumbo-ácido, níquel-cádmio, gel, lítio-íon e lifepo4.  

3.4.3.6 Conversor de frequência 

Conversores de frequência (CF), são dispositivos eletrônicos, que fornecem energia com tensão (V) e 

frequência (f) variáveis, sendo capazes de controlar a velocidade de motores de indução de acordo com 

a energia gerada (BRITO, 2006; MARANHÃO, 2016). 

Mesmo cada fabricante possuindo formas de construção dos CF, em geral, o conversor de frequência 

pode ser descrito tecnicamente conforme Figura 18. 

 
Figura 18 – Descrição técnica do conversor de frequência (CAPELLI, 2002 apud BRITO, 2006). 

Tal descrição apresenta a constituição básica dos CF, que pode ser dividido em 4 partes: a) CPU: Bloco 

onde todos os parâmetros e dados do sistema são armazenados;  b) Interface Homem Maquina (IHM): 

onde são verificados o que está sendo realizado pelo CF, e onde se pode inserir e/ou alterar parâmetros, 

conforme a necessidade de utilização. A Figura 19 apresenta IHM genérico (CAPELLI, 2002 apud 
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BRITO, 2006); c)Interface: recebe e fornece sinais de comando ao CF através de entradas analógicas ou 

digitais (BRITO 2006); d)Etapas de Potência: Onde está localizado o circuito retificador (CAPELLI, 

2002 apud BRITO, 2006). 

 
Figura 19 – IHM genérico (CAPELLI, 2002 apud BRITO, 2006) 

O circuito retificador alimenta através de um barramento em corrente continua (c.c.) a saída do CF. Esta 

retificação permite que este dispositivo seja acoplado a um gerador fotovoltaico (BRITO, 2006). 

Segundo Brito (2006) os CF podem ser utilizados tanto para acionamento de cargas que necessitem de 

torque constante quanto para cargas que necessitem de torque variável. Porque possuem tanto controle 

vetorial (torque constante) quanto escalar (V/f) (torque constante e variável). Assim é possível utilizar 

o CF com as principais bombas existentes atualmente no mercado. 

Para que o CF possa ser utilizado em SFB, é necessário que possua suporte a controles de velocidade, 

podendo o controle ser externo ou embarcado (MARANHÃO, 2015). Brito (2006) infere que o 

controlador mais comum em SFB é o controlador proporcional integral derivativo (PID), trabalhado 

genericamente nesta pesquisa para garantir a abrangência do tema.  

O PID que permite realizar a tarefa de variar automaticamente a alimentação da motobomba em relação 

à irradiância (BRITO, 2006). Assim o CF fornece energia para a motobomba de acordo com a energia 

disponível no gerador fotovoltaico, tornando o volume de água bombeado variando proporcionalmente 

à energia gerada variante no tempo (MARANHÃO, 2016), conforme exposto na Figura 20. 
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Figura 20 – Relação entre vazão e irradiância ao longo do tempo (BRITO, 2006). 

A Figura 20 ilustra o volume de água bombeado ao longo do tempo variando proporcionalmente com a 

irradiância. Isto ocorre, pois ao perceber que a irradiância não é suficiente para manter a bomba 

funcionando o CF reduz a relação V/f para um valor que possibilite que a bomba funcione, mesmo que 

esta não opere em sua máxima potência (BRITO, 2006). 

Durante o controle são evitados comportamentos indesejados, como a sub tensão e a sobre tensão, 

evitando, portanto, interrupções no sistema, significando uma excelente técnica para aplicações em 

sistemas de bombeamento fotovoltaico (MARANHÃO et al, 2016). 

3.4.4 Experiências com SFB no Brasil 

Valer et al (2016) infere que no Brasil o primeiro SFB-CF foi instalado no estado de São Paulo em 2005, 

através da pesquisa de Brito (2006), o qual dispunha de um gerador fotovoltaico de 3,2 kWp (quilowatt 

pico). Tanto a bomba de 2cv quanto o CF foram fabricados no Brasil. Nesta pesquisa, foi otimizado o 

acoplamento de geradores fotovoltaicos a motobombas centrífugas utilizadas em bombeamento de água. 

Através de ajustes no controlador PID de CF comerciais. 

Sobre as experiências nacionais, Valer et al (2016), expõem que em 2007 foi instalado um SFB-CF em 

um restaurante em uma área turística em Alagoas, sendo este descontinuado assim que a rede de energia 

elétrica chegou à região. Em 2012 um sistema com bomba 1,2 kWp foi instalado no Piauí para fins de 

irrigação, e ainda continua em operação.  

Em 2013, um sistema de 0,9 kWp com bomba de 0,5 cv foi instalado no Ceará, com intuito de utilizar 

a água para consumo humano e animal. Em 2014 no estado de Pernambuco foram instalados sete 

sistemas com potência total de 8,7 kWp, com a potência das bombas variando de 0,5 cv a 1,5 cv 

(VALER et al, 2016). 
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Com exceção do sistema instalado em Alagoas, em todos os outros SFB-CF elencados acima, a 

configuração do sistema e os parâmetros foram baseados na configuração desenvolvida por Brito (2006), 

isto é, a configuração de um CF de fabricação nacional, alojado em uma caixa elétrica, com alguns 

dispositivos de proteção, interruptores e um circuito redutor de tensão usado no feedback do PID. 

A configuração proposta por Brito (2006), se tornou referência no tema, pois utiliza CF fabricado 

nacionalmente, com facilidades em ser substituído e/ou reparado (VALER et al, 2016). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

Esta pesquisa foi desenvolvida no âmbito do Termo de Execução Descentralizada (TEDPLAN), que é 

um projeto multidisciplinar apoiado financeiramente pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), 

executado tecnicamente pela Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), em parceria com as 

prefeituras e comunidades. 

4.1 Localização da área de estudo 

Esta pesquisa visa avaliar os SALTA-z instalados no Amapá, distribuídos conforme Figura 21. 

Entretanto, por limitações logísticas e orçamentárias, não foi possível colher dados de campo em todos 

os sistemas instalados, sendo os demais sistemas avaliados apenas com dados secundários. 

 
Figura 21 – Distribuição dos SALTA-z instalados no Amapá 

A avaliação in loco dos SALTA-z instalados no estado do Amapá foi realizado nas comunidades Betel 

e Filadélfia em Mazagão, e na comunidade Padaria em Laranjal do Jari (Figura 22). Estas comunidades 

foram escolhidas por estas regiões integrarem o cronograma de caracterização da infraestrutura das 

instalações existentes de saneamento do TEDPLAN, eixo em qual esta pesquisa está inserida. 
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Figura 22 – Área de pesquisa de campo. 

Mazagão é um município amapaense com população estimada em aproximadamente 21.632 pessoas em 

2019 (IBGE, 2019a), com baixo Indicie de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,592 no ano de 2010, 

sendo 24,89 % da sua população considerada extremamente pobre e 43 % considerada pobre (PNUD, 

2013). O município registrou em 2017 surtos de doenças associadas à ausência de saneamento básico 

como: diarreia e verminoses (IBGE, 2017b). 

As comunidades Filadélfia (0º36’32”S 51º36’40”W) e Betel (0º35’54.2”S 51º37’43.1”W) são 

ribeirinhas vizinhas, localizadas às margens do rio Ariramba. Essas comunidades têm como principais 

fontes de renda a pesca e o extrativismo e não possuem acesso à rede de energia elétrica, e possuem 

cerca de 60 e 400 habitantes, respectivamente. 

Laranjal do Jari é localizado no oeste do estado do Amapá, sendo o terceiro município mais populoso 

do estado com aproximadamente 50.410 habitantes (IBGE, 2019b). Possui um IDH médio de 0,665 em 

2010. Aproximadamente 40 % da população residente possui renda per capta inferior a R$ 386,00 

(PNUD,2013). O sistema de abastecimento de água do município é insuficiente para a demanda e 

necessita de ampliações desde 2015 (BRASIL, 2018c). O município registrou em 2017 surtos de doenças 

associadas à ausência de saneamento básico como: diarreia, verminoses, dengue e malária (2017b). 

A comunidade da Padaria (0º42’34.4”S 52º29’46.7”W) é localizada às margens do rio Jari, sendo uma 

comunidade ribeirinha que, assim como as demais comunidades estudadas, possui como fonte de renda 

a pesca, a produção de farinha, cultivo de banana, extração de castanha do Pará e a criação de gado. Esta 

comunidade dispõe de eletricidade desde 2019. 
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4.2 Procedimento de coleta de dados 

4.2.1 Coleta de dados secundários  

Foram colhidos os seguintes dados junto à FUNASA: a) localização dos SALTA-z instalados no Amapá; 

b) informações da comunidade, como quantidade de pessoas, origem étnica e condições 

socioeconômicas; c) dados da qualidade da água anteriores à sua instalação; d) relatório de atividades 

desenvolvidas durante o processo de sua implementação, como ações de educação ambiental; e) 

medições realizadas pós instalação; f) nome do gestor do SALTA-z escolhido pela comunidade; g) 

calendário de visitas às comunidades caso a FUNASA possua este planejamento. 

4.2.2 Coleta de dados primários 

A avaliação do SALTA-z em campo foi realizada com base em três eixos: 1) Operacional; 2) Qualidade 

da água tratada; 3) Social. Foram visitadas as comunidades nas datas contidas na Tabela 1. 

Tabela 1 – Comunidades visitadas. 

Comunidade Data da visita 

Filadélfia 28 de agosto de 2019 e; 

29 de novembro de 2019 

Betel 29 de novembro de 2019 

Padaria 12 de novembro de 2019 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

As três comunidades estudadas são ribeirinhas e possuem como atividades econômicas dominantes a 

pesca e o extrativismo. 

4.2.2.1 Eixo Operacional 

Neste eixo foi realizado um levantamento de fatores infra estruturais do SALTA-z, como: característica 

do manancial, volume do reservatório, característica e altura das torres, vazão do sistema, quantidade de 

água tratada e bombeada, fonte de energia utilizada para o bombeamento,  distancia da torre para o 

manancial, ocorrência de interrupções no sistema e número de pessoas atendidas pelo sistema, 

treinamentos realizados, frequência de manutenção externa, duração do ciclo de tratamento, quantidade 

de insumos utilizadas em um ciclo, característica e quantidade de combustível utilizado para 

bombeamento da água (caso o sistema utilize bombeamento através de gerador à diesel).  
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Parte destas informações foram colhidas junto ao responsável pelo SALTA-z na comunidade, uma vez 

que não foi possível estar nas comunidades por longos períodos de tempo.  

4.2.2.2 Eixo Qualidade da água tratada 

A eficiência do tratamento da água foi dividida em três parâmetros: 1) Físicos; 2) Químicos; e 3) 

Microbiológicos, tendo como referência a Portaria do Ministério da Saúde  nº 2.914, de 12 de dezembro 

de 2011 (BRASIL, 2011), a qual dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade 

da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Foram colhidas amostras in loco conforme 

a Tabela 2. 

Tabela 2 – Amostras de água colhidas. 

Comunidade Amostra do Bruta Amostra do 

chafariz do 

SALTA-z 

Amostras 

complementares 

Filadélfia Rio Ariramba SIM 2 amostras 

residenciais  

Betel Rio Ariramba - - 

Padaria Rio Jari SIM - 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

As análises laboratoriais foram realizadas no Laboratório de Química, Saneamento e Modelagem de 

Sistemas Ambientais (LQSMSA) do Curso de Ciências Ambientais da UNIFAP. 

Foram realizadas análises laboratoriais, tanto em amostras de água bruta ou sem tratamento (AST), 

quanto em amostras de água tratada (AT) pelo SALTA-z. Uma análise simplificada dos resultados foi 

aplicada usando a equação 1. A equação 1 estima o percentual de remoção dos parâmetros analisados 

(%R), através da comparação de concentrações antes e pós-tratamento aplicados tanto para parâmetros 

microbiológicos quanto físico-químicos. 

%𝑅 =  
(𝐴𝑆𝑇−𝐴𝑇)×100

𝐴𝑆𝑇
 (6) 

Compreende-se que o pH não necessariamente deve ser reduzido, sendo esta eficiência observada 

sempre que a AT estiver dentro do esperado nos valores máximos permitidos (VMP). Deste modo, não 

se considerou aplicável a equação 1 para este parâmetro. O cloro residual também não foi avaliado 

conforme a equação 1, considerando que este é inserido durante o tratamento e sua elevação é esperada, 

devendo este não ultrapassar o VMP. 
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4.2.2.2.1 Eixo Físico 

Os parâmetros físicos analisados foram: turbidez e cor. A Tabela 3 apresenta os valores máximos 

permitidos (VMP) na legislação vigente (BRASIL, 2011), metodologia e equipamentos utilizados em 

cada parâmetro físico. 

Tabela 3 – Método de análise dos parâmetros físicos. 

Parâmetro Equipamento Metodologia VMP 

Turbidez Turbidímetro 

Portátil 

Turbidimétrico 5 uT 

Cor Espectrofotômetro APHA-Hazen 15 uH 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

4.2.2.2.2 Eixo Químico 

Os parâmetros químicos analisados foram: amônia, alumínio, ferro, manganês, nitrato, cloro total e pH. 

A Tabela 4 apresenta os valores máximos permitidos (VMP) na legislação vigente (BRASIL, 2011), 

metodologia e equipamentos utilizados em cada parâmetro químico. 

Tabela 4 – Método de análise dos parâmetros químicos. 

Parâmetro Equipamento Metodologia VMP 

Amônia Espectrofotômetro  Nessler® 1,5 mg/L 

Alumínio Espectrofotômetro  AluVer® 0,2 mg/L 

Ferro Espectrofotômetro  FerroVer® 0,3 mg/L 

Fluoreto Espectrofotômetro  SPADNS® 1,5 mg/L 

Manganês Espectrofotômetro  PAN® 0,1 mg/L 

Nitrato Espectrofotômetro  NitraVer® 10 mg/L 

pH pH-metro Potenciométrico Entre 6,0 e 9,5 

Cloro Total Espectrofotômetro DPD 5,0 mg/L 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

4.2.2.2.3 Eixo Microbiológico 

Os parâmetros microbiológicos analisados foram E. coli e coliformes totais (CT). Suas concentrações 

foram estimadas com o método de reação cromogênica, utilizando o reagente COLILERT/IDEXX 
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(APHA, 2005). A legislação vigente para água potável (BRASIL, 2011) infere que não devem ser 

encontrados presença de microrganismos em águas nas análises. Isto é, não há valor intermediário 

aceitável para ambos os parâmetros (presença/ausência). 

Para a coleta destes parâmetros microbiológicos foram utilizadas bolsas plásticas estéreis com 

capacidade de 100mL com tiossulfato de sódio. Em seguida, foi adicionado o reagente específico. Após 

a homogeneização na mistura, as amostras foram inseridas em uma cartela estéril com 97 cavidades. 

Esta cartela permitiu a visualização e a quantificação dos parâmetros avaliados através de luz UV em 

câmara escura. Em seguida a cartela foi selada e colocadas em uma estufa com temperatura constante 

de 25º C por 24 h (PENHA, 2020). 

Após 24 h foi realizada a leitura das cartelas. As mudanças de padrão de cores (amarelo), foram 

identificadas com auxílio da câmera escura sob luz ultravioleta (UV). A contagem do Número Mais 

Provável por volume (NMP/100 mL de amostra) foi então determinado por um método probabilístico 

tabelado de contagem dos microrganismos presentes na amostra de água (CUNHA et al., 2012). 

4.2.2.3 Eixo Social 

Este eixo foi medido com a utilização de formulários, anexo A, aprovado no comitê de ética e pesquisa 

da UNIFAP, anexo B, onde os principais objetivos foram: mensurar basilarmente a efetividade da 

transferência desta tecnologia nas regiões, e se ouve efetividade nas ações de conscientização educação 

ambiental realizados pela FUNASA. 

Discutindo se houve participação da comunidade na instalação do SALTA-z, se esta compreendeu o que 

é o SALTA-z, e se compreendeu a importância de consumir água tratada, além de verificar se a 

comunidade utilizou efetivamente o sistema, se é perceptível que há manutenção no sistema e se durante 

a instalação da ferramenta houve participação social, para isto foi visitado o maior número de casas 

possíveis nas comunidades visitadas. 

Na comunidade Betel não foi realizado a analise social do uso do SALTA-z, considerando que o sistema 

se encontrava-se inoperante há 7 meses quando este foi visitado. Na comunidade padaria não foi possível 

entrevistar moradores para a etapa de analise social, pois na data da visita estava sendo realizada uma 

ação da prefeitura local que reuniu os moradores; sendo entrevistado em ambas as comunidades o gestor 

local do sistema.  

4.3 Avaliação da melhor forma de integração da fonte de energia solar fotovoltaica ao SALTA-z 

Nesta etapa da pesquisa foi verificada teoricamente, qual a melhor forma de integração da fonte 

fotovoltaica ao  SALTA-z, considerando: a) adequações operacionais no SALTA-z; b) equipamentos e 
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materiais necessários para a integração das tecnologias; c) capacidade de bombeamento e 

armazenamento; d) custos necessários desta integração. 

Com dados contidos na etapa de avaliação operacional, foi medido a altura manométrica corrigida(hmc), 

onde a altura manométrica (mca) é somada às perdas na tubulação (ht) e conexões (hc) conforme equação 

7. 

hmc =  mca + ht + hc (7) 

As perdas foram calculadas considerando o sugerido no Manual de engenharia para sistemas 

fotovoltaicos, ponderando que a tubulação utilizada nos sistemas é de 32 mm (CRESESB, 2014), sendo 

a perda em tubulações definida em 6,45 a cada 100 m. 

As perdas de conexões foram avaliadas, considerando que haviam pelo menos 3 joelhos de 90 º com 

taxa de perda estimada em 0,457 para cada joelho, e um dosador de sulfato, que foi considerado como 

uma válvula de retenção, com taxa de perda de 0,183, por não haver na literatura estimativas de perdas 

de carga em dosadores. 

As alturas manométricas corrigidas encontradas em campo estão expostas na Tabela 5. 

Tabela 5 – Alturas manométricas corrigidas encontradas em campo 

Comunidade Altura 

manométrica 

corrigida (hmc) 

Betel 10,49m 

Filadélfia 10,04m 

Padaria 10,42m 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

Verificou-se nas especificações técnicas da motobomba KBS Hydrobloc C 1500N de 1,5 cv, atualmente 

instalada no SALTA-z (Figura 23), é incompatível com as alturas manométricas da  Tabela 5 

encontradas em campo, sendo o ideal para estas comunidades o uso da motobomba de 0,5 cv.  



 

49 

 

 

 
Figura 23 – Especificações da motobomba padrão do SALTA-z (KBS, 2014). 

Entende-se que o SALTA-z por ser uma tecnologia aplicável a várias realidades, a aquisição de 

motobombas não são realizadas individualmente, devendo ser consideradas as especificidades de cada 

localidade. 

Considerando que o objetivo desta pesquisa é contribuir com a continuidade do sistema SALTA-z, a 

proposta de integração entre o SALTA-z e a energia solar fotovoltaica não irá se ater apenas aos dados 

encontrados em campo. Tendo em vista que possivelmente um sistema de 0,5 cv não será suficiente em 

algumas localidades, sobretudo se a forma de captação for subterrânea. 

Assim, será realizado o dimensionamento dos sistemas fotovoltaicos tanto para motobombas de 1,5 cv 

que é o padrão do SALTA-z, quanto dimensionado um sistema de 0,5 cv, o qual sugere-se que seja 

instalado em locais com alturas manométricas similares às encontradas em campo nesta pesquisa. Desta 

forma objetiva-se que a integração entre as características operacionais e de infraestrutura de tratamento 

do SALTA-z e possibilidade de uso da energia solar fotovoltaica comtemple um maior número de 

possibilidades para sua implementação. 

Sendo apresentado e discutido dois modelos que melhor se adaptam à infraestrutura já existente, o 

sistema fotovoltaico de conexão direta e o sistema fotovoltaico com banco de baterias. 

As curvas de capacidade instantâneas e o dimensionamento dos sistemas fotovoltaicos de conexão direta 

foram realizadas considerando o ábaco das motobombas KBS hydrobloc C 1500N e KBS hydrobloc 

500N. O ábaco foi gerado a partir das planilhas de dimensionamento desenvolvidas por Zilles et al 

(2005a; 2005b).  

Dados complementares do dimensionamento dos sistemas com banco de baterias estão contido no anexo 

C desta pesquisa. 

A partir dos dados calculados, foram definidos os equipamentos a serem sugeridos, considerando 

especificações dos fabricantes e requisitos técnicos em comum. Nesta escolha será considerado um 

sistema composto por: a) motobomba, conversor de frequência e gerador fotovoltaico para o modelo de 
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conversão direta; e um sistema composto por: b) motobomba, inversor, controlador de carga, gerador e 

baterias para o modelo com banco de baterias. 

Não foram considerados custos com modificações na torre do reservatório, pois este custo geralmente é 

a contrapartida da comunidade.  

Após a escolha dos equipamentos foi realizado uma cotação de preço, para definição dos custos iniciais 

de cada modelo proposto. Foi realizado a análise de sensibilidade em com a taxa de desconto variando 

de 5% a 20% e variando a quantidade de substituições de eletro eletrônicos nos projetos de 1 a 4 

substituições, onde: 1 substituição equivale a 10 anos de vida útil; 2 substituições equivalem a 7 anos de 

vida útil;  3 substituições equivalem a 5 anos de vida útil; e 4 substituições equivalem a 4 anos de vida 

útil. 

A análise de sensibilidade tem como objetivo perceber em quais circunstancias o custo do volume 

bombeado (CVB) de um determinado sistema pode ser economicamente mais viável que o outro. Um 

exemplo de fluxo de caixa para determinação do CVB foi inserido no anexo D.  

Para definição do custo do volume bombeado (CVB) foi calculado o custo do ciclo de vida (CVV), e o 

custo do ciclo de vida anualizado (CCVA). 

O custo do ciclo de vida é obtido através da equação 8. 

𝐶𝐶𝑉 = 𝐼0 + 𝑂&𝑀 × [
 (1+𝑖)𝑛−1

𝑖 (1+𝑖)𝑛 ] + 𝐶𝑅 ×  (1 + 𝑖)−𝑛 (8) 

Onde: I0 representa o custo do investimento inicial; O&M representa o custo de organização e 

manutenção, estimado em 1 % do I0  (FEDRIZZI e ZILLES, 2009); i representa a taxa de desconto que 

varia de 5 % à 20 % na analise de sensibilidade; e o CR repesenta o custo de reposição de equipamentos 

durante o tempo de vida util do projeto. 

O custo do ciclo de vida é obtido da equação 9. 

𝐶𝐶𝑉𝐴 = 𝐶𝐶𝑉 × 𝐹𝑅𝐶 (9) 

Sendo o Fator de recuperação de Capital (FRC) obtido através da equação (10) 

𝐹𝑅𝐶 =
𝑖(1+𝑖)𝑛

(1+𝑖)𝑛−1
 (10) 

Por fim será calculado o custo do volume bombeado(CVB) conforme equação 11, onde VBa equivale 

ao volume total bombeado em um ano. 

𝐶𝑉𝐵 =  
𝐶𝐶𝑉𝐴

𝑉𝐵𝑎
 (11) 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Análise dos dados secundários 

Atualmente há dezesseis SALTA-z instalados no estado do Amapá. Atende um total de 1.639 pessoas 

em 390 famílias. Foram encaminhados laudos de análise da qualidade da água de 9 (nove) SALTA-z. 

Ou seja, 43,75 % dos sistemas instalados não possuem avaliações sobre a manutenção da qualidade do 

tratamento realizado. A Tabela 6 mostra como os SALTA-z estão distribuídos geograficamente no 

estado do Amapá. 

Tabela 6 – Distribuição dos SALTA-z instalados no Amapá. 

Município Comunidade 
Número de 

habitantes 

Número de 

famílias 

Possui 

laudo 

Tartarugalzinho 
Bonito do 

Aporema 
150 28 SIM 

Tartarugalzinho 
Rocinha do 

Aporema 
47 7 NÃO 

Tartarugalzinho 
Nazaré do 

Aporema 
90 35 NÃO 

Tartarugalzinho 
Livramento do 

Aporema 
140 45 NÃO 

Tartarugalzinho 
Conceição de 

Aporema 
105 29 NÃO 

Mazagão Filadélfia 100 20 SIM 

Mazagão 
Nª Sra do 

Perpetuo Socorro 
350 75 SIM 

Mazagão Betel 75 15 SIM 

Laranjal do Jari Padaria 150 30 SIM 

Laranjal do Jari 
Santo Antônio da 

Cachoeira 
95 18 NÃO 
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Santana  
São Raimundo 

do Pirativa 
67 22 NÃO 

Vitoria do Jari Água Azul 58 10 SIM 

Vitoria do Jari Santa Luzia 37 9 SIM 

Serra do Navio 
Vila dos 

Maranhenses 
120 23 NÃO 

Itaubal São Tomé 60 15 SIM 

Cutias Creio em Deus 35 9 SIM 

TOTAL 1679 390  

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

Em todas as comunidades foram escolhidos gestores locais, e realizado capacitação, ações de 

mobilização social, ações de educação ambiental, entretanto não há um calendário de planejamento para 

reavaliar nenhum dos sistemas instalados. 

Constam registros dos nomes de todos os gestores locais, assim como a quantidade de gestores locais 

por SALTA-z. Nota-se que 18,75 % dos SALTA-z possuem 3 gestores comunitários, 6,25 % possuem 

2 gestores e 75 % possui apenas um gestor, exposto na Figura 24. 

 
Figura 24 – Quantidade de gestores locais 

Neste aspecto, o que chama a atenção é que um único gestor gerencia três SALTA-z. Estas são as 

comunidades Bonito do Aporema, Nazaré do Aporema e Conceição do Aporema. Ou seja, um único 

gestor responsável por três sistemas instalados em três comunidades diferentes.  

Durante a instalação foi realizado ações para sensibilizar quanto ao uso racional da água, cuidados com 

o lixo, organização social para sustentabilidade do objeto e apresentação de vídeos com o tema água. 

Buscou-se interagir com a comunidade para obter os resultados desejáveis, e informou-se a comunidade 
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sobre os resultados alcançados, com o intuito de educar a comunidade na operação dos SALTA-z, antes 

de transferir a tecnologia em definitivo. Entretanto notou-se que após a entrega da tecnologia à 

comunidade, não estavam disponíveis calendários de planejamento de visitas de acompanhamento dos 

sistemas instalados no Amapá. 

Como pode-se observar na Tabela 6, esta pesquisa recebeu laudos com analise da qualidade da água de 

nove SALTA-z. Os parâmetros de qualidade contidos nestes laudos são: turbidez, pH, cloro residual, 

coliformes totais e e-coli.  

A seguir serão apresentados os dados contidos nos laudos, e nestas tabelas será inserido percentual de 

remoção (%R) de parâmetros durante o tratamento, apresentado na equação 6 da metodologia desta 

pesquisa.  

A Tabela 7 apresenta os dados da comunidade Filadélfia em Mazagão. 

Tabela 7 – Dados secundários de análise da qualidade da água na comunidade Filadélfia. 

Parâmetros Valor máximo 

permitido 

(VMP) 

Água sem 

tratamento (AST) 

Água 

tratada (AT) 

Percentual de 

remoção (%R) 

pH Entre 6,0 e 9,5 6,36 6 - 

Turbidez 5 uT 8,25* 0,37 95,5% 

Cloro residual 5,0 mg/L 0 0,06 - 

Cor 15 uH 189* 9 95,2% 

Coliformes totais Ausência Presença* Ausência 100 % 

E-Coli Ausência Presença* Ausência 100 % 

*Amostras em desconformidade com os padrões de potabilidade, elencados na Portaria, nº 2.914, de 12 

de dezembro de 2011 (BRASIL, 2011). Fonte: Elaborado pelo autor; modificado de laudos técnicos 

realizados pela Funasa no período de 25 de março de 2018 a 28 de março de 2018. 

A Tabela 8 apresenta os dados da comunidade Betel em Mazagão. 
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Tabela 8 – Dados secundários de análise da qualidade da água na comunidade Betel. 

Parâmetros Valor máximo 

permitido 

(VMP) 

Água sem 

tratamento (AST) 

Água 

tratada (AT) 

Percentual de 

remoção (%R) 

pH Entre 6,0 e 9,5 6,3 5,89 * - 

Turbidez 5 Ut 9,65* 0,63 93,5 % 

Cloro residual 5,0 mg/L 0  0,2 - 

Cor 15 Uh 192*  3 98,4 % 

Coliformes totais Ausência Presença Ausência 100 % 

E-Coli Ausência Presença Ausência 100 % 

*Amostras em desconformidade com os padrões de potabilidade, elencados na Portaria, nº 2.914, de 12 

de dezembro de 2011 (BRASIL, 2011). Fonte: Elaborado pelo autor; modificado de laudos técnicos 

realizados pela Funasa no período de 25 de março de 2018 a 28 de março de 2018. 

A Tabela 9 apresenta os dados da comunidade Padaria em Laranjal do Jari. 

Tabela 9 – Dados secundários de análise da qualidade da água na comunidade Padaria. 

Parâmetros Valor máximo 

permitido 

(VMP) 

Água sem 

tratamento 

(AST) 

Água tratada 

(AT) 

Percentual de 

remoção (%R) 

pH Entre 6,0 e 9,5 6,6 6,11 - 

Turbidez 5 uT 17,1* 0,15 99,1 % 

Cloro residual 5,0 mg/L 0 0,3 - 

Cor 15 uH 29*  2 93,1 % 

Coliformes totais Ausência Presença* Ausência 100 % 

E-Coli Ausência Presença* Ausência 100 % 

*Amostras em desconformidade com os padrões de potabilidade, elencados na Portaria, nº 2.914, de 12 

de dezembro de 2011 (BRASIL, 2011). Fonte: Elaborado pelo autor; modificado de laudos técnicos 

realizados pela Funasa no período de 8 de junho de 2018 a 18 de junho de 2018. 
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A Tabela 10 apresenta os dados da comunidade Bonito do Aporema em Tartarugalzinho. 

Tabela 10– Dados secundários de análise da qualidade da água na comunidade Bonito do Aporema. 

Parâmetros Valor máximo 

permitido 

(VMP) 

Água sem 

tratamento 

(AST) 

Água 

tratada  

(AT) 

Percentual de 

remoção (%R) 

pH Entre 6,0 e 9,5 5,36* 5,26* - 

Turbidez 5 uT 0,5 0,1 80 % 

Cloro residual 5,0 mg/L 0 0,3 - 

Cor 15 uH 17* 1 94,1 % 

Coliformes totais Ausência Presença* Ausência 100 % 

E-Coli Ausência Presença* Ausência 100 % 

*Amostras em desconformidade com os padrões de potabilidade, elencados na Portaria, nº 2.914, de 12 

de dezembro de 2011 (BRASIL, 2011). Fonte: Elaborado pelo autor; modificado de laudos técnicos 

realizados pela Funasa no período de 17 de abril de 2018 a 21 de abril de 2018. 

A Tabela 11 apresenta os dados da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Mazagão. 

Tabela 11 – Dados secundários de análise da qualidade da água na comunidade Nossa Senhora do 

Perpetuo Socorro 

Parâmetros Valor máximo 

permitido 

(VMP) 

Água sem 

tratamento 

(AST) 

Água 

tratada  

(AT) 

Percentual de 

remoção (%R) 

pH Entre 6,0 e 9,5 6,28 6,01 - 

Turbidez 5 uT 8,46* 0,31 96,3 % 

Cloro residual 5,0 mg/L 0 0,2 - 

Cor 15 uH 184* 7  96,2 % 

Coliformes totais Ausência Presença* Ausência 100 % 

E-Coli Ausência Presença* Ausência 100 % 

*Amostras em desconformidade com os padrões de potabilidade, elencados na Portaria, nº 2.914, de 12 

de dezembro de 2011 (BRASIL, 2011). Fonte: Elaborado pelo autor; modificado de laudos técnicos 

realizados pela Funasa no período de 25 de março de 2018 a 28 de março de 2018. 
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A Tabela 12 apresenta os dados da comunidade Água Azul em Vitoria do Jari. 

Tabela 12 – Dados secundários de análise da qualidade da água na comunidade Água Azul. 

Parâmetros Valor máximo 

permitido 

(VMP) 

Água sem 

tratamento 

(AST) 

Água 

tratada  

(AT) 

Percentual de 

remoção (%R) 

pH Entre 6,0 e 9,5 5,38* 5,26* - 

Turbidez 5 uT 11 * 0,1 99,1 % 

Cloro residual 5,0 mg/L 0 0,4 - 

Cor 15 uH 112* 1 99,1 % 

Coliformes totais Ausência Presença* Ausência 100 % 

E-Coli Ausência Presença* Ausência 100 % 

*Amostras em desconformidade com os padrões de potabilidade, elencados na Portaria, nº 2.914, de 12 

de dezembro de 2011 (BRASIL, 2011). Fonte: Elaborado pelo autor; modificado de laudos técnicos 

realizados pela Funasa no período de 5 de junho de 2018 a 18 de junho de 2018. 

A Tabela 13 apresenta os dados da comunidade Santa Luzia em Vitoria do Jari. 

Tabela 13 – Dados secundários de análise da qualidade da água na comunidade Santa Luzia 

Parâmetros Valor máximo 

permitido 

(VMP) 

Água sem 

tratamento 

(AST) 

Água 

tratada  

(AT) 

Percentual de 

remoção (%R) 

pH Entre 6,0 e 9,5 5,83* 5,67* - 

Turbidez 5 uT 9,43* 0,18 98,1 % 

Cloro residual 5,0 mg/L 0 0,6 - 

Cor 15 uH 206* 2 99,0 % 

Coliformes totais Ausência Presença* Ausência 100 % 

E-Coli Ausência Presença* Ausência 100 % 
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*Amostras em desconformidade com os padrões de potabilidade, elencados na Portaria, nº 2.914, de 12 

de dezembro de 2011 (BRASIL, 2011). Fonte: Elaborado pelo autor; modificado de laudos técnicos 

realizados pela Funasa no período de 22 de março de 2018 a 24 de março de 2018. 

A Tabela 14 apresenta os dados da comunidade São Tomé do Macacoari em Itaubal. 

Tabela 14 – Dados secundários de análise da qualidade da água na comunidade São Tomé 

Parâmetros Valor máximo 

permitido 

(VMP) 

Água sem 

tratamento 

(AST) 

água tratada  

(AT) 

Percentual de 

remoção (%R) 

pH Entre 6,0 e 9,5 6,9 6,26 - 

Turbidez 5 uT 7,37* 0,15 98,0 % 

Cloro residual 5,0 mg/L 0 0,4  - 

Cor 15 126* 4  96,8 % 

Coliformes totais Ausência Presença* Ausência 100 % 

E-Coli Ausência Presença* Ausência 100 % 

*Amostras em desconformidade com os padrões de potabilidade, elencados na Portaria, nº 2.914, de 12 

de dezembro de 2011 (BRASIL, 2011). Fonte: Elaborado pelo autor; modificado de laudos técnicos 

realizados pela Funasa em 21 de julho de 2019. 

A Tabela 15 apresenta os dados da comunidade Creio em Deus em Cutias do Araguari. 

Tabela 15 – Dados secundários de análise da qualidade da água na comunidade Creio em Deus. 

Parâmetros Valor máximo 

permitido 

(VMP) 

Água sem 

tratamento 

(AST) 

água tratada  

(AT) 

Percentual de 

remoção (%R) 

pH Entre 6,0 e 9,5 5,64 6,04 - 

Turbidez 5 uT 4,99 0,18 96,4 % 

Cloro residual 5,0 mg/L 0 0,5 - 

Cor 15 uH 89 2  97,8 % 

Coliformes totais Ausência Presença Ausência 100 % 
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E-Coli Ausência Presença Ausência 100 % 

*Amostras em desconformidade com os padrões de potabilidade, elencados na Portaria, nº 2.914, de 12 

de dezembro de 2011 (BRASIL, 2011). Fonte: Elaborado pelo autor; modificado de laudos técnicos 

realizados pela Funasa em 16 de julho de 2019. 

Com exceção do pH das comunidades Santa Luzia, Água Azul, Bonito do Aporema e Betel, não há 

nenhuma desconformidade com os padrões de potabilidade no tratamento realizado pelo SALTA-z 

(referente à Portaria, nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011). Isto é, todos os parâmetros avaliados estão 

em conformidade com a legislação vigente. 

5.2 Análise de campo 

Foram avaliados em campo os SALTA-z instalados nas comunidades Filadélfia, 1 ano e 1 mês após a 

instalação; Betel, 2 anos após a instalação e Padaria, 1 ano e 10 meses após a instalação.  

5.2.1 Comunidade Filadélfia 

Os dados a seguir foram colhidos em duas visitas à comunidade Filadélfia 

5.2.1.1 Análise operacional 

O sistema SALTA-z instalado na comunidade possui a infraestrutura instalada conforme Tabela 16. 

Tabela 16 – Infraestrutura existente na comunidade Filadélfia. 

Infraestrutura Dados 

Altura da torre do reservatório 5 m 

Volume do reservatório 5.000 L 

Fonte de captação Captação superficial no rio Ariramba 

Distância entre a captação e o sistema 8 m 

Motobomba utilizada KSB Hydrobloc c 1500 de 1,5 cv 

Fonte energética Combustão a diesel 

Tempo de duração de um ciclo de tratamento. 

(Tempo que a comunidade demora para 

consumir o volume total de um reservatório) 

7 dias 

Status de funcionamento Em funcionamento 
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Forma de distribuição Chafariz e ligações domiciliares 

Manutenções do sistema Feitas exclusivamente pela comunidade. Já 

foi realizada troca da torneira do chafariz, e a 

cada 4 ciclos de tratamento o reservatório é 

lavado. 

Data de instalação Julho de 2018 

 

Os dados de manutenção no sistema, data de instalação e tempo de duração de um ciclo de tratamento 

foram obtidos com o gestor local do SALTA-z. Foi verificado que há somente um gestor efetivo na 

comunidade, apesar da capacitação ter contemplado outros moradores.  

Tal situação ocorre porque os demais moradores capacitados não se sentem aptos a operar o sistema, 

por terem “medo” de errar e assim comprometer a saúde dos integrantes da comunidade.  

Assim, quando um ciclo de tratamento se encerra e o gestor não está na comunidade, eles ficam sem 

tratamento até que o gestor retorne, para que ele realize a inserção de insumos, conforme Tabela 17 e o 

tratamento seja realizado novamente.  

Tabela 17 – Insumos inseridos a cada ciclo de tratamento do SALTA-z da vila Filadélfia. 

Local Insumos 

Dosador de coagulante 150 g de Sulfato de alumínio + 850 mL de 

água 

Dosador de cloro 150 g de cloro + 350 mL de água 

 

O SALTA-z, Figura 25, opera com um reservatório de fibra com capacidade de 5.000 L. Com o uso da 

combustão a diesel o volume do reservatório é bombeado em aproximadamente 45 minutos. Esse 

processo consome 5 L de óleo diesel.  

Os 5.000 L de água tratados pelo SALTA-z duram aproximadamente uma semana, na comunidade e a 

cada quatro ciclos de tratamento é realizado uma limpeza no sistema, para que este mantenha a eficiência 

no tratamento.  
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Figura 25 – SALTA-z instalado na vila Filadélfia. 

O SALTA-z está em uma torre de madeira de aproximadamente 5 m, à margem do rio Ariramba, fonte 

superficial sob influência de maré para a captação de água bruta, Figura 26.  

 

 
Figura 26 – Fonte de captação do SALTA-z da vila Filadélfia. 

5.2.1.2 Análise da qualidade da água tratada 

Foram coletadas amostras de água conforme Tabela 2 da metodologia, página 45, sendo avaliados os 

seguintes pontos: a) água bruta; b) água tratada colhida no chafariz; c) em duas residências que possuíam 

ligações domiciliares. 

A Tabela 18 apresenta os dados obtidos em campo na primeira visita a comunidade Filadélfia. 
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Tabela 18 – Primeira análise da qualidade da água na comunidade Filadélfia. 

Parâmetros 

Valores 

máximos 

permitidos 

(VMP) 

Água sem 

tratamento 

(AST) 

Água 

tratada 

(AT) 

%R 

Água 

tratada 

residência 

1 

Água 

tratada 

residência 

2 

Amônia 1,5 mg/L 0,45 0,01 97,8 % 0,02 0,06 

Alumínio 0,2 mg/L 0,06 0,023 61,7 % 0,01 0,036 

Ferro 0,3 mg/L 1,05* 0,02 98,1 % 0,08 0,1 

Fluoreto 1,5 mg/L 0,14 0,38 - 0,53 0,3 

Manganês 0,1 mg/L 0,068 0,016 76,5 % 0,024 0,018 

Nitrato 10 mg/L 0,4 0,6 - 0,6 1,3 

pH 
Entre 6,0 e 

9,5 
6,58 5,6* - 5,68* 5,63* 

Turbidez 5 uT 9,99* 0,56 94,4 % 1,23 0,43 

E-coli Ausência 156,5* 0 100,0 % 11* 0 

Coliformes 

totais 
Ausência 2419,6* 0 100, 0 % 1732,9* 0 

*Amostras em desconformidade com os padrões de potabilidade, elencados na Portaria, nº 2.914, de 12 

de dezembro de 2011 (BRASIL, 2011). Fonte: PENHA (2020). 

Na primeira visita a água sem tratamento (água bruta), apresentava não conformidade para os parâmetros 

ferro, turbidez, E. coli e coliformes totais; sendo os quatro parâmetros corrigidos e melhorados após o 

tratamento. Entretanto, o pH se tornou mais ácido após o tratamento, sendo este o único parâmetro 

analisado diretamente no SALTA-z, sendo os demais em laboratório. No geral há um percentual de 

remoção superior a 61,7 %. 

Nas amostras colhidas na residência 1, os parâmetros: coliformes totais e e-coli também estavam fora 

dos padrões elencados na legislação vigente, entretanto, deve-se ressalvar que as torneiras da residência 

possuíam sujidade, Figura 27, desta forma, pode-se neste caso haver uma “re-contaminação” pós 

tratamento. 
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Figura 27 – Torneira da residência 1 

Ishii e Sadowsky (2008) inferem que muitas vezes a água sofre contaminação após o tratamento e ao 

decorrer da sua distribuição, e considerando que a única amostra positiva para E. coli é de uma ligação 

domiciliar, deve-se considerar a possibilidade de ter ocorrido uma contaminação durante a distribuição 

da água. 

A Tabela 19 apresenta os dados obtidos em campo na segunda visita realizada na comunidade Filadélfia. 

Nesta análise foi incluído o cloro total, parâmetro que não pode ser observado durante a primeira visita. 

Tabela 19 – Segunda análise da qualidade da água na comunidade Filadélfia. 

Parâmetros 

Valores 

máximos 

permitido 

(VMP) 

Água sem 

tratamento 

(AST) 

Água 

tratada 

(AT) 

%R 

Água 

tratada 

residência 

1 

Água 

tratada 

residência 

2 

Amônia 1,5 mg/L 0,48 0,01 97,9 % 0 0,05 

Alumínio 0,2 mg/L 0,049 0,184 - 0,156 0,041 

Ferro 0,3 mg/L 0,83* 0,01 98,8 % 0,03 0,03 

Fluoreto 1,5 mg/L 0,1 0,23 - 0,36 0 

Manganês 0,1 mg/L 0,086 0,077 10,5 % 0,053 0,067 

Nitrato 10 mg/L 0,6 0,9 - 2,2 1,2 
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pH 
Entre 6,0 e 

9,5 
5,63* 4,18* - 4,5* 4,09* 

Cloro 

residual 
5,0 mg/L 0,06 0,03 50,0 % 0,08 0,07 

Turbidez 5 uT 9,99* 0,48 95,2 % 0,67 0,51 

E-coli Ausência 53,7* 0 100,0 % 0 0 

Coliformes 

totais 
Ausência 2419,6* 8,6* 99,6 % 48,7* 16* 

*Amostras em desconformidade com os padrões de potabilidade, elencados na Portaria, nº 2.914, de 12 

de dezembro de 2011 (BRASIL, 2011). Fonte: PENHA (2020). 

A Tabela 19, expõe os dados da segunda visita realizada na comunidade Filadélfia, nas amostras sem 

tratamento, cinco parâmetros estavam fora dos padrões de potabilidade: pH, ferro, turbidez, e-coli e 

coliformes totais. Após o tratamento, o pH e os coliformes totais seguiram fora do padrão desejável, no 

caso dos coliformes totais houve uma redução de 99,6 %, os demais parâmetros foram tratados. As 

amostras residenciais também apontaram desconformidades somente no pH e nos coliformes totais. 

5.2.1.3 Análise social 

Durante a visita ao SALTA-z localizado na vila Filadélfia foram entrevistados moradores, com o 

objetivo de: a) Verificar se a comunidade compreende o que é o SALTA-z, b) se houve participação 

social no processo de instalação do sistema, c) Verificar se a comunidade utiliza de fato o sistema, d) Se 

a comunidade percebe manutenções sendo realizadas no sistema, seja pelo gestor local ou por órgãos de 

controle, e) se o morador possui alguma reclamação ou sugestão de melhoria no sistema.  

A) Sobre a compreensão da comunidade sobre o SALTA-z, os entrevistados foram questionados sobre 

o que é o sistema e a quanto tempo está instalado, nas respostas todos os entrevistados de alguma forma 

definiram o sistema como um tratamento de água, que clarifica e filtra a água, e que foi instalado na 

comunidade para melhorar a saúde de todos, os conceitos apresentados pela comunidade embora não 

sejam iguais, convergem neste sentido. 

Sobre a qualidade do tratamento realizado, 100 % dos entrevistados afirmaram confiar no tratamento 

realizado, inferiram que percebem claras diferenças organolépticas entre a água tratada no SALTA-z e 

os tratamentos utilizados antes da instalação do sistema. Quando questionados sobre qual era a fonte de 
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consumo e qual tratamento realizado anteriormente à instalação do SALTA-z, alguns informaram que 

usavam hipoclorito dado pela prefeitura, outros ferviam a água.   

Alguns moradores informaram que embora confiem no tratamento realizado no SALTA-z, acreditam 

que a qualidade da água deveria ser monitorada com alguma frequência. Neste ponto o próprio gestor 

afirmou ter receio de, por desconhecimento, realizar algum processo errado.  

B) Quanto à participação social, foi questionado aos moradores, se eles participaram de algum evento, 

antes ou depois da instalação do sistema, organizado pela FUNASA, prefeitura, ou associação de 

moradores. A este questionamento, 30,8 % da população responderam que participaram de uma 

capacitação no dia da instalação, realizada pela FUNASA; enquanto 69,2 % dos entrevistados afirmaram 

que não participaram de nenhuma reunião para tratar do SALTA-z, nem antes e nem após a instalação, 

sendo relatado por alguns moradores que só souberam da existência do sistema após a inauguração. 

As pessoas que alegaram não ter participado de nenhuma ação antes ou depois da instalação fizeram 

críticas ao local de instalação, pois o SALTA-z está no extremo direito da vila, colocado em frente a 

última casa, os moradores das casas mais distantes informaram que já solicitaram ao gestor que seja 

colocada uma torneira no meio da vila, mas não foi aceito com a justificativa que o SALTA-z possui 

um custo, com  insumos e diesel para ser mantido; segundo estes moradores reclamantes, o gestor 

manteve a recusa, mesmo após ser sugerido que os custos fossem divididos na comunidade. 

C) Sobre o uso do SALTA-z: 61,5 % dos entrevistados afirmaram que utilizam a água tratada no 

SALTA-z, para beber, cozinhar e bater açaí, sendo relatado por uma moradora que ela também usa o 

sistema para lavar roupas brancas. Mas 38,5 % afirmaram não utilizar o sistema, ou utiliza-lo raramente. 

Sobre o motivo de não utilizarem a água tratada pelo SALTA-z  foi informado que a distância atrelado 

ao péssimo estado das passarelas de madeira da comunidade, conforme demonstrado na Figura 28, eram 

o maior impedimento; sendo afirmado por alguns moradores que era impossível carregar garrafas de 

água sobre as passarelas de madeira, deste modo, eles tinham que ir de barco até o extremo da 

comunidade, e que esta dificuldade fazia com que eles preferissem continuar utilizando as formas de 

tratamento de água que utilizavam antes da instalação do SALTA-z. 
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Figura 28 – Passarelas de madeira da comunidade Filadélfia. 

D) Sobre as percepções da comunidade sobre a manutenção do sistema, foi questionado se existe algum 

morador que é o gestor do sistema, e 84,6 % dos entrevistados informaram que 1, enquanto 15,4 % 

informaram não saber se existe alguém da comunidade responsável por manter o sistema operante. Aos 

que responderam positivamente, foi questionado quem é o gestor da comunidade, e 58 % dos 

entrevistados identificaram um morador como sendo o responsável, enquanto 41,7 % identificaram 

outro morador.  

Na comunidade Filadélfia houve um planejamento equivocado, sobre o local de instalação do SALTA-

z uma vez que este não está centralizado na comunidade e apenas duas casas possuem ligações 

residenciais enquanto o restante da comunidade necessita atravessar um percurso de aproximadamente 

80 m através de passarelas de madeira em pés1as condições, para buscar água (Figura 28).  

Percebe-se neste caso que a mobilização social não foi muito efetiva na comunidade, assim as etapas de 

planejamento de instalação da tecnologia não foram devidamente debatidas com a comunidade, o que 

resultou na escolha de um local de instalação que não atende à demanda social.  

O ideal é que desde o planejamento à execução, todas as decisões sejam tomadas considerando os 

anseios da comunidade, esta participação é um fator decisivo para que sejam considerados as 

peculiaridades regionais conforme a lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes 

e bases para o saneamento básico no Brasil.   
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Esta falha no planejamento impacta diretamente o uso da tecnologia, bem como a sua transferência, 

considerando que uma parcela da comunidade de sente à margem das decisões tomadas (FREITAS E 

SEGATTO, 2014). E sem uma mobilização social efetiva não há controle social sobre as decisões 

tomadas. 

5.2.2 Comunidade Betel 

5.2.2.1 Análise operacional 

O sistema SALTA-z instalado na comunidade possui a infraestrutura instalada conforme Tabela 20. 

Tabela 20 – Infraestrutura existente na comunidade Betel. 

Infraestrutura Dados 

Altura da torre do reservatório 5 m 

Volume do reservatório 5.000 L 

Fonte de captação Captação superficial no rio Ariramba 

Distância entre a captação e o sistema 20 m 

Motobomba utilizada KSB Hydrobloc c 1500 de 1,5 cv 

Fonte energética Combustão a diesel – Gerador atualmente 

está quebrado. E, por este motivo, o SALTA-

z está inoperante. 

Tempo de duração de um ciclo de tratamento 

enquanto estava em funcionamento. (Tempo 

que a comunidade demora para consumir o 

volume total de um reservatório) 

3 dias 

Status de funcionamento Inoperante desde abril de 2019 

Forma de distribuição Chafariz e ligações domiciliares 

Manutenções do sistema Não foi realizada nenhuma manutenção no 

sistema desde a sua instalação. 

Data de instalação Novembro de 2017 

 Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 
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O sistema foi instalado em novembro de 2017 e esteve em pleno funcionamento até abril de 2019, 

estando há 7 meses sem funcionar por conta de um problema no gerador a diesel que era utilizado 

somente para alimentar a motobomba do SALTA-z (Figura 29). Desta forma o sistema encontra-se 

desativado, por conta de um problema de atendimento energético, embora todos os demais componentes 

estejam em condições de uso. 

 
Figura 29 – SALTA-z instalado na comunidade Betel. 

A comunidade possui outro grupo gerador a diesel que é usado das 19 h ás 22 h, somente para iluminar 

as passarelas de madeira e possibilitar que a comunidade assista televisão  (Figura 30). A prefeitura de 

Mazagão fornece para a comunidade 500 L de óleo diesel por mês para o funcionamento deste gerador. 

Entretanto, esta quantidade de diesel só dura 10 dias, em razão da comunidade ter crescido 

desordenadamente e atualmente possuir cerca de 400 habitantes.  

 
Figura 30 – Gerador a diesel da comunidade Betel. 
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Segundo relatos de moradores este gerador nunca foi utilizado para alimentar a bomba do SALTA-z, 

por possuírem tensões diferentes. Entretanto, não foi possível verificar esta informação, pois o gerador 

não possui nenhuma etiqueta que possibilite a sua identificação. 

Enquanto estava em funcionamento, os insumos eram inseridos no sistema conforme Tabela 21. 

Tabela 21 – Insumos inseridos a cada ciclo de tratamento do SALTA-z da vila Filadélfia. 

Local Insumos 

Dosador de coagulante 150 g de Sulfato de alumínio quando a água 

está barrenta. 

100 g de Sulfato de alumínio quando a água 

está normal. 

Dosador de cloro 300 g de cloro 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

A comunidade consumia a água do SALTA-z para beber e para cozinhar. Não há nenhuma ligação 

domiciliar. Cada ciclo de tratamento durava cerca de três dias, havendo desde a instalação somente um 

gestor para o sistema. 

Enquanto esteve em funcionamento, o reservatório demorava 35 minutos para encher. Estruturalmente 

o SALTA-z possui um reservatório de fibra com capacidade de 5.000 L, colocado em uma torre de 

madeira de aproximadamente 5 m de altura, com cerca de 20 m de tubulação de recalque e utilizando, 

assim como a comunidade Filadélfia, o rio Ariramba como fonte de captação. A motobomba é da marca 

KSB modelo Hydrobloc c 1500 de 1,5 cv.  

Desde quando o SALTA-z foi instalado na comunidade, não foi realizado manutenção do sistema, 

embora já tenha sido informado pela comunidade aos órgãos competentes que o sistema está inoperante 

por falta de atendimento energético. 

5.2.2.2 Análise da qualidade da água tratada 

Foram coletadas amostras de água conforme Tabela 2 da metodologia, página 45,sendo avaliados os 

seguintes pontos: a) água bruta. 

A Tabela 22 apresenta os dados obtidos em visita realizada à comunidade Betel, como o SALTA-z da 

comunidade estava inoperante na data da visita, foram colhidas apenas amostra do rio, sem a 

possibilidade de avaliar-se o tratamento outrora realizado pelo SALTA-z na comunidade.  
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Tabela 22 – Análise da qualidade da água na comunidade BETEL. 

Parâmetros 
Valores máximos 

permitidos (VMP) 

Água sem 

tratamento (AST) 

Amônia 1,5 mg/L  0,38 

Alumínio 0,2 mg/L  0,064 

Ferro 0,3 mg/L  1* 

Fluoreto 1,5 mg/L  0,19 

Manganês 0,1 mg/L  0,089 

Nitrato 10 mg/L 0,4 

pH Entre 6,0 e 9,5  5,8* 

Cloro Total 5,0 mg/L  0,06 

Turbidez 5 uT  9,99* 

E-coli Ausência 156,5* 

Coliformes 

totais 
Ausência 2419,6* 

*Amostras em desconformidade com os padrões de potabilidade, elencados na Portaria, nº 2.914, de 12 

de dezembro de 2011 (BRASIL, 2011). Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

É possível observar valores elevados de concentração para os parâmetros: ferro, turbidez, E. coli, 

coliformes totais e pH. Assim, o tratamento realizado pelo SALTA é de extrema importância para a 

comunidade. O risco sanitário proveniente da ausência de tratamento pode ser interpretado pelos 

elevados valores de microorganismos presentes na água, os quais são potencialmente patogênicos sem 

o devido tratamento (VON SPERLING et al., 2019; TSUTIYA, 2006; HOWE et al.,2012) 

5.2.3 Comunidade Padaria 

5.2.3.1 Análise operacional 

O sistema SALTA-z instalado na comunidade Padaria, possui a infraestrutura instalada conforme Tabela 

23. 
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Tabela 23 – Infraestrutura existente na comunidade Padaria. 

Infraestrutura Dados 

Altura da torre do reservatório 4 m 

Volume do reservatório 5.000 L 

Fonte de captação Captação superficial no rio Jari 

Distância entre a captação e o sistema 15 m 

Motobomba utilizada KSB Hydrobloc c 1500 de 1,5 cv 

Fonte energética Rede elétrica convencional  

Tempo de duração de um ciclo de tratamento. 

(Tempo que a comunidade demora para 

consumir o volume total de um reservatório) 

Gestor não soube informar 

Status de funcionamento Em funcionamento 

Forma de distribuição Chafariz 

Manutenções do sistema Feitas exclusivamente pela comunidade, a 

cada ciclo de tratamento o reservatório é 

lavado. 

Data de instalação Janeiro de 2018 

 Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

O SALTA-z Figura 31 está instalado há aproximadamente 2 anos na comunidade Padaria em Laranjal 

do Jari, desde a sua instalação possui apenas um gestor.   
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Figura 31 – SALTA-z instalado na comunidade Padaria. 

A comunidade possui acesso à energia elétrica, desta forma, não se utiliza gerador à diesel para o 

bombeamento da água. A Tabela 24 apresenta a quantidade de insumos químicos utilizados em cada 

ciclo de tratamento.  

Tabela 24 – Insumos inseridos a cada ciclo de tratamento do SALTA-z da comunidade Padaria. 

Local Insumos 

Dosador de coagulante ½ copo descartável de sulfato de alumínio. 

Dosador de cloro ½ copo descartável de cloro 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

O principal uso do SALTA-z é feito pela escola da comunidade, que utiliza a água para preparar a 

merenda, mas que o uso também é liberado ao restante da comunidade. 

5.2.3.2 Análise da qualidade da água tratada 

Foram coletadas amostras de água conforme Tabela 2, página 45, da metodologia, sendo avaliados os 

seguintes pontos: a) água bruta; b) água tratada colhida no chafariz. 

A Tabela 25 apresenta os dados colhidos em campo na comunidade Padaria. 

Tabela 25 – Análise da qualidade da água na comunidade Padaria. 

Parâmetros 
Valores máximos 

permitidos (VMP) 

Água sem 

tratamento (AST) 

Água tratada 

(AT) 
%R 
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Amônia 1,5 mg/L 0,25 0,09 64,0 % 

Ferro 0,3 mg/L 0,53* 0,05 90,6 % 

Nitrato 10 mg/L 0,8 0,4 50,0 % 

pH Entre 6,0 e 9,5 6,5 4,04* - 

Cor 15 uH 109* 1 99,1 % 

Turbidez 5 uT 10,4* 0,55 94,7 % 

E-coli Ausência 2419,6* 0 100,0 % 

Coliformes 

totais 
Ausência 2419,6* 0 100,0 % 

*Amostras em desconformidade com os padrões de potabilidade, elencados na Portaria, nº 2.914, de 12 

de dezembro de 2011 (BRASIL, 2011). Fonte: Elaborado pelo Autor (2020).  

Na comunidade Padaria, os resultados apresentam conformidade geral dos parâmetros físico-químicos 

e microbiológicos (água tratada). Na última coluna é possível observar a eficiência do SALTA-z de 

todos os parâmetros pós-tratamento. Nota-se que tanto coliformes fecais quanto E. coli a eficiência foi 

de 100%, e variante nos demais parâmetros, sendo os valores de remoção de ferro, cor e turbidez acima 

de 94%. 

5.3 Considerações sobre a qualidade do tratamento realizado e avaliado em campo. 

Em relação ao parâmetro pH também ocorreu não conformidade na água tratada. O pH da água tratada 

em todos os sistemas avaliados foi inferior a 6,0. Isto é, a água tornou-se ácida após o tratamento, sendo 

este um importante parâmetro para manter a eficácia do tratamento da água, pois o hipoclorito é ativado 

e possui melhores rendimentos quando o pH é próximo do neutro (BRASIL, 2014; Von SPERLING et 

al., 2019; TSUTIYA, 2006; HOWE et al.,2012). A desconformidade encontrada no parâmetro pH, pode 

ser explicada pela inserção do sulfato de alumínio, durante a fase de coagulação, uma vez que este é um 

coagulante ácido, e que pode reduzir drasticamente o pH (CORAL et al, 2009; FERNANDES, et al, 

2010).  

É extremamente relevante frisar que a alteração do pH pela inserção do sulfato pode estar relacionada à 

quantidade excessiva do sulfato de alumínio, considerando que não há medidores padronizados do 

produto na comunidade (ausência de procedimentos e/ou equipamentos de monitoramento da qualidade 

da água). Além disso, um fator adicional que frequentemente está associado com a redução do pH é a 

presença de matéria orgânica. Isto decorre devido a ocorrência de processos de decomposição da matéria 
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(mineralização ou degradação) (WARD et al., 2015), produzida a partir de substância ácidas (FARIAS, 

2006).  

O pH ácido, portanto, é um problema indesejável pós tratamento do SALTA-z que deve ser resolvido 

utilizando-se cal ou produto similar. Pois além de influenciar na eficiência de desinfecção do sistema 

(cloro), pode desgastar mais facilmente as partes metálicas do sistema, convertendo-se em um maior 

custo de manutenção.  

Na vila Filadélfia foram encontrados a presença de coliformes totais, em 67 % das amostras de água 

tratada, na primeira visita somente a água do chafariz e a da residência 2, estavam sem incidência de 

coliformes totais, enquanto na segunda visita todas as amostras estavam irregulares. Na comunidade 

Padaria, foi realizado a remoção total dos coliformes totais após o tratamento realizado pelo SALTA-z.  

É relevante expor que os coliformes são amplamente encontrados no meio ambiente, sendo que a maioria 

desses microrganismos é benéfica e tem uma grande importância no controle da qualidade da água. 

(RICHTER, 2009 apud PENHA, 2020). Sendo importante monitorar esse parâmetro, pois ele serve 

como indicador de salubridade. 

Foi registrado a presença de E. coli somente em uma amostra na vila Filadélfia, sendo esta amostra 

encontrada na residência, sendo este um indicador de contaminação fecal considerado um propenso 

causador de doenças. 

A incidência de e. coli causa doenças gastrointestinais e no aparelho urinário (ISHII e SADOWSKY, 

2008). Considerando os dados brutos (amostras de água do rio antes do tratamento) a amostra colhida 

no rio Jari na comunidade padaria, apresentou a maior incidência de E. coli do estudo, sendo totalmente 

removido durante o tratamento realizado pelo SALTA-z, conforme exposto na Tabela 25. 

É importante salientar também que mesmo estando fora do padrão de potabilidade, a amostra colhida 

no chafariz que atestou a presença de E. coli, apresenta um percentual de remoção de cerca de 99 % em 

relação a água bruta colhida no rio ariramba, de acordo com a Tabela 19. 

Os problemas encontrados, não necessariamente refletem deficiências do método de tratamento em si, 

e 1 do contexto social e sanitário das comunidades avaliadas, comunidades essas que em geral são 

desassistidas de suporte técnico e educativo.  

5.4 Diagnostico dos entraves encontrados em campo 

A Tabela 26, apresenta o resumo analítico do diagnóstico dos problemas encontrados em campo, 

conforme sugerido pela Brasil(2018d), com base no estabelecido no art.19 da Lei n º 11.445/2007.  
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Tabela 26 – Diagnóstico dos sistemas SALTA-z. 

Nº 
Problemas 

diagnosticados 

Causas dos problemas 

diagnosticados 

Classificação das 

causas 

1 

Inexistência de laudos de 

análise da qualidade da 

água de todos os 

SALTA-z instalados 

1.1) Inexistência de um setor de 

arquivamento dos laudos; 

1.2) Equipe técnica laboratorial 

insuficiente; 

1.3) Inexistência de laboratório.  

1.1) Estruturante 

1.2) Estruturante 

1.3) Estrutural 

2 SALTA-z inoperante 
2.1) Falta de atendimento 

energético. 
2.1) Estrutural 

3 
Ausência de manutenção 

externa no sistema 
3.1) Planejamento inexistente. 3.1) Estruturante 

4 
Local de instalação do 

sistema equivocado. 
4.1) Falha na mobilização social. 4.1) Estruturante 

5 
Gestores 

sobrecarregados 

5.1) Falha na mobilização social; 

5.2) Capacitação insuficiente. 

5.3) Necessidade de haver 

capacitação continuada para 

treinamento de novos gestores. 

5.1) Estruturante 

5.2) Estruturante 

5.3) Estruturante 

6 

Insegurança dos gestores 

durante a inserção de 

insumos. 

6.1) Ausência de um manual passo-

a-passo para que o gestor tire 

duvidas; 

6.2) Ausência de medidores 

padronizados, para inserção de 

insumos;  

6.3) Ausência de capacitação 

continuada. 

6.1) Estrutural 

6.2) Estrutural 

6.3) Estruturante 
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7 

Motobomba não 

adequada a altura 

manométrica das 

comunidades. 

7.1) Equipamento comprado 

genericamente, sem que se avalie a 

realidade regional 

7.1) Estrutural 

8 
pH ácido após o 

tratamento. 

8.1) Ausência de elevador de pH, 

ou outra solução. 
8.1) Estrutural 

9 
Comunidade não 

reconhece o gestor local. 

9.1) Falha na apropriação da 

tecnologia 
9.1) Estruturante 

10 
Uso do sistema para fins 

inadequados 

10.1) Falha no processo de 

instrução sobre o uso da tecnologia 
10.1) Estruturante 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

5.5 Análise econômico-financeira da integração da fonte de energia fotovoltaica ao SALTA-z  

Conforme descrito na metodologia nesta etapa de pesquisa foi realizado o dimensionamento de sistemas 

fotovoltaicos de bombeamento com motobomba de 0,5 cv e 1,5 cv. Em ambas as situações foi 

dimensionado sistemas de conexão direta e sistemas com banco de baterias. Para a avaliação dos 

sistemas ser a mais aproximada possível foram utilizados o menor valor mensal de horas de sol pico 

(HSP) para o estado do Amapá. Assim, os sistemas foram dimensionados para operarem nas mesmas 

alturas manométricas, afim de tornar as análises equivalentes, conforme Tabela 27. 

Tabela 27 – Parâmetros de equivalência dos sistemas comparados. 

Parâmetro Sistemas de 0,5 cv Sistemas de 1,5 cv 

Horas de Sol pico 4 h de acordo com a menor 

média mensal para o estado do 

Amapá (PEREIRA et al, 

2017). 

4 h de acordo com a menor 

média mensal para o estado do 

Amapá (PEREIRA et al, 

2017). 

Alturas manométricas  10 m (Altura manométrica 

aproximada dos dados 

medidos em campo) 

22 m (menor altura 

manométrica indicada para o 

sistema, conforme Figura 23) 
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Vazão estimada 8,0 m3/h (Volume indicado na 

Figura 23 para a altura 

manométrica escolhida) 

11,0 m3/h (Volume indicado 

na Figura 23 para a altura 

manométrica escolhida) 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

No sistema de conexão direta será necessário que seja adicionado à atual  infraestrutura do SALTA-z 

mais um reservatório de 5.000 L em cascata (Figura 32), tendo em vista a água seja armazenada e 

utilizada em momentos sem irradiância à noite, considerando que o tratamento do SALTA-z necessita 

que a cada ciclo os insumos sejam reinseridos. 

 

Figura 32 – Adaptações necessárias no SALTA-z para que se utilize um sistema de conexão direta. 

A Tabela 28 apresenta algumas premissas que foram consideradas durante a análise econômico-

financeira. 

Tabela 28 – Premissas adotadas durante a análise econômico-financeira. 

Parâmetro Premissa 

Taxa de desconto (i) 
Realizado analise de sensibilidade, conforme exposto na 

metodologia de pesquisa; 

Tempo de vida útil do 

projeto (n) 

20 anos (FEDRIZZI e ZILLES, 2009). 



 

77 

 

 

Tempo de vida útil de cada 

equipamento 

Gerador fotovoltaico 20 anos (BRITO, 2006) 

Inversor  

Realizado analise de sensibilidade, 

conforme exposto na metodologia de 

pesquisa;  

Controlador de carga 

Realizado analise de sensibilidade, 

conforme exposto na metodologia de 

pesquisa; 

Bateria 

4 anos no sistema de 0,5 cv (Conforme 

dimensionamento exposto no anexo 

C); 

4 anos no sistema de 1,5 cv (Conforme 

dimensionamento exposto no anexo C). 

Dados obtidos durante o 

dimensionamento do sistema, 

considerando o n º de ciclos em função 

da profundidade de descarga escolhida.   

Conversor de 

frequência 

Realizado analise de sensibilidade, 

conforme exposto na metodologia de 

pesquisa. 

Custo de O&M 1 % do I0 (FEDRIZZI e ZILLES, 2009). 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

5.5.1 Sistemas de 0,5 cv 

5.5.1.1 Sistema com banco de baterias 

A Tabela 29, apresenta os principais dados obtidos a parir do dimensionamento do sistema de 0,5 cv 

com banco de baterias. 

Tabela 29 – Resumo do dimensionamento do sistema de 0,5 cv com banco de baterias. 

Dados Resultados 



 

78 

 

 

Consumo diário 516,85 Wh considerando 1 h de uso da 

motobomba como a única carga e eficiência 

da motobomba de 72 %.  

Demanda máxima do inversor de tensão 3.359,55 W, considerando a potência de 

partida 6,5 vezes a potência total da 

motobomba, conforme especificações 

técnicas da motobomba. 

Modelo do inversor escolhido Hayonik 2000, com 2.000 W de potência 

nominal e 4.000 W de potência de surto. 

Eficiência da Bateria(ng) 85 % 

Eficiência do Inversor (ninv) 86 % 

Consumo do projeto (L) 707,05 Wh 

Capacidade do banco de baterias 3.535,25 Wh, considerando dois dias de 

autonomia e a profundidade de descarga 

máxima de 40 % 

Modelo da bateria escolhida Bateria estacionária Fulguris FGCL150 – 

150 Ah 

Quantidade de Baterias necessárias 2 

Vida útil do banco de baterias 4 anos, considerando 1600 ciclos com 

profundidade de descarga de 20 %. 

Potência do gerador fotovoltaico. 220,95 Wp 

Modelo dos painéis fotovoltaicos escolhidos  Resun RS6E-150P com potência de 150 W 

Corrente de curto circuito dos painéis 8,82 A 

Quantidade de painéis necessários 2 

Controlador de carga escolhido Epever Landstar LS3024B PWM de 30 A 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

O custo inicial para implementação deste sistema está exposto na Tabela 30. O custo do suporte do 

gerador fotovoltaico e do abrigo para as baterias e o inversor foi estimado considerando preços 
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praticados na cidade de Macapá em maio de 2020, e o custo dos acessórios foi estimado em 5 % do 

custo total. 

Tabela 30 – Custo inicial do sistema de 0,5 cv com banco de baterias. 

Equipamento Valor unitário Quantidade Valor Total 

Módulos fotovoltaicos R$ 439,00 2 R$ 878,00 

Controlador de carga R$ 489,00 1 R$ 489,00 

Inversor R$ 1.359,00 1 R$ 1.359,00 

Baterias R$ 929,00 2 R$ 1.859,00 

Suporte para o gerador R$ 500,00 1 R$ 500,00 

Abrigo R$ 500, 00 1 R$ 500, 00 

Acessórios R$ 279,20 1 R$ 279,20 

Custo inicial total  R$ 5.863,20 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

5.5.1.2 Sistema de conexão direta com conversor de frequência 

Conforme definido na metodologia de pesquisa foi levantada a capacidade instantânea (Figura 33) da 

motobomba de 0,5cv em um sistema de conexão direta. 

 
Figura 33 – Capacidade instantânea da motobomba de 0,5cv 

Observando a capacidade instantânea da motobomba, é possível verificar que para a motobomba 

funcionar em sua potência nominal, é necessário um gerador fotovoltaico de 900 W. A partir disto foi 

construído o ábaco de dimensionamento Figura 34. 
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Figura 34 – Ábaco de dimensionamento da motobomba de 0,5cv 

A Tabela 31 apresenta o resumo do dimensionamento realizado, os equipamentos escolhidos e suas 

principais características técnicas. 

Tabela 31 – Resumo do dimensionamento do sistema de 0,5cv com conversor de frequência. 

Dados Resultados 

Modelo dos painéis fotovoltaicos escolhidos Komaes KM(P) 50 

Potência dos painéis 50 Wp 

Número de módulos fotovoltaicos 18 

Potência do gerador fotovoltaico 900 Wp 

Corrente na potência máxima 3,08 A 

Tensão na potência máxima 17,8 V 

Corrente de curto circuito 3,28 A 
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Tensão de circuito aberto 22,10 V 

Modelo do conversor de frequência 

escolhido 

CFW WEG 500 de 0,5 cv 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

O custo inicial para implementação deste sistema está exposto na Tabela 32. O custo do suporte do 

gerador fotovoltaico e do abrigo para o conversor de frequência foi estimado considerando preços 

praticados na cidade de Macapá em maio de 2020, e o custo dos acessórios foi estimado em 5% do custo 

total. 

Tabela 32 – Custo inicial do sistema de 0,5cv com conversor de frequência. 

Equipamento Valor unitário Quantidade Valor Total 

Módulos fotovoltaicos R$ 260,00 18 R$ 4.680,00 

Conversor de frequência R$ 920,00 1 R$ 920,00 

Suporte para o gerador R$ 1.600,00 1 R$ 1.600,00 

Abrigo R$ 150, 00 1 R$ 150, 00 

Acessórios R$ 367,50 1 R$ 367,50 

Custo inicial total  R$ 6.730,50 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

5.5.1.3 Comparativo dos sistemas de 0,5 cv 

O sistema com conversor de frequência possui um investimento inicial maior em comparação com o 

sistema com banco de baterias, conforme exposto na Tabela 33.  

Tabela 33 – Comparativo dos custos iniciais dos sistemas de 0,5 cv. 

Sistema Custo inicial 

Banco de baterias R$ 5.863,20 

Conexão direta R$ 7.717,50 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

Foi realizado a análise de sensibilidade(Figura 35), para os sistemas de 0,5 cv, com a taxa de desconto 

variando de 5% a 20% e a quantidade de substituições de eletroeletrônicos variando de 1 a 4 
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substituições, a fim de perceber em quais circunstancias o custo do volume bombeado de um 

determinado sistema pode ser economicamente mais viável que o outro. 

 
Figura 35 – Análise de sensibilidade dos sistemas de 0,5 cv. 

Conforme exposto na Figura 35, o custo do volume bombeado do sistema com banco de baterias, só é 

mais vantajoso economicamente em 2 circunstancias; a)considerando 1 substituição de eletroeletrônicos 

com taxa de desconto de 19 %; e b) considerando 1 substituição de eletroeletrônicos com taxa de 

desconto de 20 %. Os sistemas são equivalentes considerando 2 substituições de eletroeletrônicos com 

taxa de desconto de 20 %.  

Segundo Fedrizzi e Zilles (2009), a taxa de desconto mais comum em sistemas fotovoltaicos de 

bombeamento é de aproximadamente 12 %, desta forma as taxas de desconto de 19 % e 20 %, nas quais 

o sistema com banco de baterias tem melhores resultados do que o sistema com conversor de frequência, 

são improváveis de serem encontradas na prática.  

Nos demais 57 cenários analisados o custo do volume bombeado do sistema de conexão direta com 

conversor de frequência é economicamente mais vantajoso. Deve-se considerar também que o sistema 

de conexão direta é capaz de fornecer 20 m³/dia de água, enquanto o sistema com banco de baterias 

fornece 8 m³/dia de água, está agua bombeada em excedente pelo sistema com conversor de frequência, 

pode ser usada em outras necessidades da comunidade ou em futuras expansões do sistema de tratamento 
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de água. Quando se considera esta capacidade de bombeamento real, o sistema com conversor de 

frequência possui um valor do custo do volume bombeado bem inferior a todos os demais cenários 

analisados, conforme exposto na Figura 36. 

 
Figura 36 – Análise de sensibilidade dos sistemas de 0,5 cv, considerando a capacidade de 

bombeamento real do sistema de conexão direta com conversor de frequência. 

5.5.2 Sistemas de 1,5 cv 

5.5.2.1 Sistema com banco de baterias 

A Tabela 34, apresenta os principais dados obtidos a parir do dimensionamento do sistema de 1,5 cv 

com banco de baterias. 

Tabela 34 – Resumo do dimensionamento do sistema de 1,5 cv com banco de baterias. 

Dados Resultados 

Consumo diário 1.550,56 Wh considerando 1 h de uso da 

motobomba como a única carga e eficiência 

da motobomba de 72 %. 

Demanda máxima do inversor de tensão 10.078,65 W, considerando que a potência de 

partida é 6,5 vezes a potência total da 
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motobomba, conforme especificações 

técnicas da motobomba. 

Modelo do inversor escolhido Jay Energy M6000W, com 6.000 W de 

potência nominal e 12.000 W de potência de 

surto. 

Eficiência da Bateria(ng) 85 % 

Eficiência do Inversor (ninv) 88 % 

Consumo do projeto (L) 2.772,94 Wh 

Capacidade do banco de baterias 7.972,86 Wh, considerando dois dias de 

autonomia e a profundidade de descarga 

máxima de 52 % 

Modelo da bateria escolhida Bateria estacionária Fulguris FGCL 225 Ah 

Quantidade de Baterias necessárias 3 

Vida útil do banco de baterias 4 anos, considerando 1600 ciclos com 

profundidade de descarga de 20 %. 

Potência do gerador fotovoltaico. 647,79 Wp 

Modelo dos painéis fotovoltaicos escolhidos  Resun RS6E-150P com potência de 150 W  

Corrente de curto circuito dos painéis 8,82 A 

Quantidade de painéis necessários 5 

Controlador de carga escolhido Epever Landstar VS6024AU PWM de 60 A  

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

O custo inicial para implementação deste sistema está exposto na Tabela 35. O custo do suporte do 

gerador fotovoltaico e do abrigo para as baterias e o inversor foi estimado considerando preços 

praticados na cidade de Macapá em maio de 2020, e o custo dos acessórios foi estimado em 5 % do 

custo total. 

Tabela 35 – Custo inicial do sistema de 1,5 cv com banco de baterias. 

Equipamento Valor unitário Quantidade Valor Total 
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Módulos fotovoltaicos R$ 439,00 5 R$ 2.195,00 

Controlador de carga R$ 669,00 1 R$ 669,00 

Inversor R$ 2.999,99 1 R$ 2.999,99 

Baterias R$ 1.249,00 3 R$ 3.747,00 

Suporte para o gerador R$ 600,00  1 R$ 600,00 

Abrigo R$ 500,00 1 R$ 500,00 

Acessórios R$ 535,55 1 R$ 535,55 

Custo inicial total  R$ 11.246,54 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

5.5.2.2 Sistema de conexão direta com conversor de frequência 

Conforme definido na metodologia de pesquisa foi levantado a capacidade instantânea (Figura 37) da 

motobomba de 1,5 cv em um sistema de conexão direta. 

 
Figura 37 – Capacidade instantânea da motobomba de 1,5cv 

Observando a capacidade instantânea da motobomba, é possível verificar que para a motobomba 

funcionar em sua potência nominal, é necessário um gerador fotovoltaico de 3.000 W. A partir disto foi 

construído o ábaco de dimensionamento, Figura 38. 



 

86 

 

 

 

Figura 38 – Ábaco de dimensionamento da motobomba de 1,5cv 

A Tabela 36 apresenta o resumo do dimensionamento realizado, os equipamentos escolhidos e suas 

principais características técnicas. 

Tabela 36 – Resumo do dimensionamento do sistema de 1,5cv com conversor de frequência. 

Dados Resultados 

Modelo dos painéis fotovoltaicos escolhidos Upsolar UP-M170P 

Potência dos painéis 170 Wp 

Número de módulos fotovoltaicos 18 

Potência do gerador fotovoltaico 3.060 Wp 

Corrente na potência máxima 8,89 A 

Tensão na potência máxima 18V 

Corrente de curto circuito 9,25 A 
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Tensão de circuito aberto 21,6 V 

Modelo do conversor de frequência 

escolhido 

CFW WEG 500 de 2 cv 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

O custo inicial para implementação deste sistema está exposto na Tabela 37. O custo do suporte do 

gerador fotovoltaico e do abrigo para o conversor de frequência foi estimado considerando preços 

praticados na cidade de Macapá em maio de 2020. E o custo dos acessórios foi estimado em 5 % do 

custo total. 

Tabela 37 – Custo inicial do sistema de 1,5cv com conversor de frequência. 

Equipamento Valor unitário Quantidade Valor Total 

Módulos fotovoltaicos R$ 465,00 18 R$ 8.370,00 

Conversor de frequência R$ 1.063,50 1 R$ 1.063,50 

Suporte para o gerador R$ 1.900,00 1 R$ 1.900,00 

Abrigo R$ 150, 00 1 R$ 150, 00 

Acessórios R$ 574,18 1 R$ 574,18 

Custo inicial total  R$ 12.057,68 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

5.5.2.3 Comparativo dos sistemas de 1,5cv 

O sistema com conversor de frequência possui um investimento inicial maior em comparação com o 

sistema com banco de baterias, conforme exposto na Tabela 38. 

Tabela 38 – Comparativo dos custos iniciais dos sistemas de 1,5 cv. 

Parâmetro Custo inicial 

Banco de baterias R$ 11.246,54 

Conexão direta R$ 12.057,68 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

Foi realizado a análise de sensibilidade(Figura 39), para os sistemas de 0,5 cv, com a taxa de desconto 

variando de 5% a 20% e a quantidade de substituições de eletroeletrônicos variando de 1 a 4 
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substituições, a fim de perceber em quais circunstancias o custo do volume bombeado de um 

determinado sistema pode ser economicamente mais viável que o outro. 

 
Figura 39 – Análise de sensibilidade dos sistemas de 1,5 cv. 

Em nenhum dos cenários analisados o custo do volume bombeado do sistema com banco de baterias é 

economicamente mais viável do que o custo do volume bombeado do sistema de conexão direta com 

conversor de frequência. Deve-se considerar também que o sistema de conexão direta assim como nos 

sistemas de 0,5 cv, fornece mais água do que o sistema com banco de baterias, sendo capaz de bombear 

14 m3/dia de água, enquanto o sistema com banco de baterias bombeia 11 m3/dia de água, está água 

bombeada em excedente pelo sistema com conversor de frequência, pode ser usada em outras 

necessidades da comunidade ou em futuras expansões do sistemas de tratamento de água.  

Quando se considera esta capacidade de bombeamento real, o sistema com conversor de frequência 

apresenta significativa diminuição do custo do volume bombeado,  ratificando a viabilidade econômico 

financeira em implementar o sistema, conforme exposto na Figura 40. 
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Figura 40 – Análise de sensibilidade dos sistemas de 1,5 cv, considerando a capacidade de 

bombeamento real do sistema de conexão direta com conversor de frequência. 
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6 CONCLUSÃO 

Nesta pesquisa foi verificado o estado de operação dos sistemas SALTA-z, cujo objetivo foi realizar um 

diagnóstico propositivo para este sistema, como ferramenta capaz de mitigar problemas de 

abastecimento de água em áreas rurais isoladas no Amapá. Portanto, diagnosticando e sugerindo 

adequações ao sistema, no intuito de superar os entraves encontrados no uso da tecnologia social e assim 

colaborar com as continuidades locais. 

Em resumo, verificou-se que a mobilização social é um requisito preliminar e fundamental para a 

participação social efetiva nas tomadas de decisões e apropriação da tecnologia SALTA-z. Caso 

contrário, não atende aos interesses comuns da coletividade. Exemplos contundentes ocorreram na 

comunidade Filadélfia, onde o sistema SALTA-z foi instalado no extremo da comunidade. E, por causa 

desta distância, a maioria dos moradores não usa essa fonte. Isso comprometeu o seu pleno uso. 

Por um lado, o tratamento realizado pelo SALTA-z é eficiente para a maioria dos parâmetros físico-

químicos e microbiológicos da qualidade da água avaliados. Alguns percentuais de remoção ocorreram 

para os parâmetros microbiológicos avaliados em campo, superiores a 90 %. Contudo, ocorreu não 

conformidades com o parâmetro pH, verificado durante o tratamento e exposto tanto nos dados 

secundários como nos primários.  

Por outro lado, para este problema do pH deve-se encontrar uma solução, seja pela inserção de insumos 

que elevem o pH, ou pela substituição do sulfato de alumínio por outro coagulante menos acidificante 

como alternativa técnica a ser avaliada.  

As principais dificuldades técnicas encontradas na experiência atual do SALTA-z, derivam da ausência 

de manutenção externa no sistema e da ausência de ciclos de capacitação continuadas.  

A criação de rotinas de avaliação e manutenção do sistema, ações de educação ambiental e capacitações 

continuadas são necessidades evidenciadas em campo, o fato do gestor da comunidade Padaria inferir 

que utiliza como unidade de medida percepções visuais demonstra uma fragilidade no padrão de 

inserção de insumos, que pode comprometer o tratamento. Assim é necessário que seja disponibilizado 

no ato de entrega do SALTA-z, medidores de insumos padronizados.  

A capacitação continuada contribuiria com a capacitação de novos gestores, diminuindo assim a 

dependência da comunidade sobre apenas um morador. Deve-se também adotar um livro de instruções 

com um passo-a-passo de todas as etapas do processo de tratamento, possibilitando que em caso de 

duvidas o gestor tenha alguma fonte de consulta que possibilite a reciclagem do conhecimento. 
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Foi verificado qual a melhor forma de  integração entre o SALTA-z e a fonte de energia solar 

fotovoltaica para atendimento de localidades sem acesso à energia elétrica, e comparados sistemas com 

banco de baterias e sistemas de conexão direta com conversores de frequência, tanto para sistemas de 

0,5 cv que são adequadas para as alturas manométricas encontradas em campo, quanto para sistemas de 

1,5 cv que podem ser utilizadas em alturas manométricas maiores.  

Em ambas as alturas manométricas o sistema de conexão direta, apresentou resultados melhores no custo 

do volume bombeado, em todos os cenários avaliados a partir da análise de sensibilidade; apesar de 

possuir um investimento inicial maior do que na configuração com banco de baterias nos sistemas de 

0,5 cv. 

Sendo sugerido o uso do sistema de conexão direta em razão dos melhores indicadores econômico-

financeiro e por possuir maior facilidade de manutenção e reposição de equipamentos, ampla rede de 

distribuição nacional dos equipamentos que integram essa configuração. 

Assim confirma-se a hipótese levantada neste trabalho, sendo o SALTA-z um sistema que realiza um 

tratamento de água efetivo em comunidades rurais no estado do Amapá, embora possua alguns entraves 

em sua operacionalização. 

A integração entre o SALTA-z e um SFB possibilita a expansão desta tecnologia a comunidades sem 

acesso à energia elétrica, contribuindo com a universalização do acesso a água no Brasil. 

Cientificamente e socialmente acredita-se, que essa dissertação pode contribuir com a área de 

saneamento rural, sendo o SALTA-z integrado a fonte de energia solar fotovoltaica, uma solução 

possivelmente aplicável a outras realidades sociais no meio rural.  

Ademais, sugere-se a seguir possíveis pontos a serem explorados por pesquisas futuras: 

• Avaliações do SALTA-z em diferentes épocas do ano, com números amostrais maiores, e 

localidades com realidades distintas as já investigadas (áreas indígenas por exemplo). 

• Investigar a alteração o motivo da alteração do Ph durante o tratamento buscando possíveis 

correções a este problema. 
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ANEXO A – MODELO DE QUESTIONÁRIO UTILIZADO 

 

Universidade Federal do Amapá 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais 

Questionário 

Nome:  

 

Escolaridade: Comunidade e 

Tempo na região: 

 

Data: 

1. O que é o SALTA-z? 

 

 

2. Quanto tempo está instalado? 

 

 

3. Participou de alguma capacitação antes ou depois da Instalação do SALTA-z? Essa 

capacitação elucidou completamente o tema ou ainda possui alguma dúvida sobre o 

SALTA-z? 

 

 

4. Confia no tratamento realizado?  

 

 

5. Utiliza o SALTA-z? Para qual finalidade? 
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6. Antes do SALTA-z de onde vinha a água para consumo? 

 

 

7. Considera importante consumir a água do SALTA-z ou considera dispensável? 

 

 

8. Consome a água diretamente do SALTA-z ou realiza algum outro tratamento? 

 

 

9. O sistema recebe manutenção externa? Com qual frequência? 

 

 

10. Após a instalação você percebeu uma melhora na saúde dos integrantes da família 

ou e da comunidade? 

 

 

 

11. De um modo geral qual nota pode ser dada ao SALTA-z? 

 

 

12. Tem algo que poderia ser melhor no sistema? O que? 
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PERGUNTAS PARA O GESTOR 

 

 

13. Como é feita a operação do sistema? 

 

 

 

14. Qual a quantidade de sulfato? 

 

 

15. Qual a quantidade de cloro? 

 

 

16. Comunidade possui Energia? Se não qual o modo de bombeamento? Se o 

bombeamento for realizado com gerador à diesel quanto se utiliza de Diesel para encher 

a caixa? 

 

 

 

17. Quantas pessoas moram na comunidade? E quantas utilizam o Sistema? Caso 

algumas pessoas não utilizem o sistema qual o motivo para não utilizarem? 

 

 

 

18. A quantidade dos insumos é a mesma desde a instalação? 
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19. Quanto tempo demora para a comunidade consumir toda a água da caixa e o ciclo 

ser reiniciado? 

 

 

20. Quanto tempo demora para a caixa encher? 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (Resolução 

466/2012 CNS/CONEP) 

 

Convidamos o (a) Sr (a) para participar da Pesquisa Planos Municipais de Saneamento Básico, sob a 

responsabilidade do pesquisador Alan Cavalcanti da Cunha, a qual pretende levantar dados sobre saneamento 

básico de seis municípios do estado do Amapá. 

Sua participação é voluntária e se dará por meio de entrevistas, agendadas de acordo com sua 

disponibilidade de tempo, onde será feito a aplicação de formulário com perguntas relacionadas ao 

saneamento básico do seu município. Para a instituição e para sociedade, esta pesquisa servirá como base ao 

desenvolvimento do diagnóstico de saneamento básico dos municípios para a elaboração dos Planos 

Municipais de Saneamento. 

Os riscos eventuais dessa pesquisa são de ordem psíquica, cultural ou espiritual, subjetiva ao aspecto 

emocional do entrevistado no momento de responder as perguntas na entrevista, a  sua participação  nesta 

pesquisa será unicamente  para fins  científicos, sendo garantido o total sigilo e confidencialidade, através 

da assinatura deste termo, o qual o(a) Sr.(a) receberá uma cópia. Se você aceitar participar, estará 

contribuindo para avaliar o saneamento básico dos municípios para a elaboração dos Planos Municipais de 

Saneamento. 

Se depois de consentir em sua participação o Sr (a) desistir de continuar participando, tem o direito e 

a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos 

dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O (a) Sr (a) não terá nenhuma despesa 

e também não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas 

sua identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo. 

Para qualquer outra informação, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato com o pesquisador no 

endereço: Universidade Federal do Amapá Rodovia JK, s/n – Bairro Marco Zero do Equador - Macapá/AP, pelo 

telefone (96) (3312-1825, celular 99911-1134), ou poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa – CEP/UNIFAP, Universidade Federal do Amapá Rodovia JK, s/n – Bairro Marco Zero do Equador - 

Macapá/AP, para obter informações sobre esta pesquisa e/ou sobre a sua participação, através dos telefones 

4009-2804, 4009- 2805. Desde já agradecemos! 

Consentimento Pós–Informação 

Eu,                                                                                                                                 ,     fui     informado sobre o que o 

pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a explicação. Por isso, eu concordo 
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em participar do projeto Planos Municipais de Saneamento Básico, sabendo que não vou ganhar nada e que 

posso sair quando quiser. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo 

pesquisador, ficando uma via com cada um de nós. 

 

 

 

                                                                            Data:       /         /    Assinatura 

do participante 

Impressão do dedo polegar 

Caso não saiba assinar 

 

 

 

 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

Alan Cavalcanti da Cunha 

Prof. Associado II – UNIFAP 

Contato: (96)99911-1134. E-mail: alancunha12@gmail.com 

  

mailto:alancunha12@gmail.com


 

107 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

AMAPÁ - UNIFAP 

ANEXO B – APROVAÇÃO DO PROJETO NO COMITÊ DE ÉTICA PROFESSIONAL DA 

UNIFAP 

 

 

 

 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: Capacitação técnica e elaboração da minuta dos Planos Municipais de Saneamento 

Básico de 06 municípios no estado do Amapá, conforme Termo de Referência para 

Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico da Funasa/2012 e Plano de 

Trabalho Anexo

Pesquisador: ALAN CAVALCANTI DA CUNHA

Área Temática: 

Versão:  2 

CAAE: 10773019.2.0000.0003 

Instituição Proponente: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Patrocinador Principal: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA
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DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 3.409.310 

Apresentação do Projeto: 

Conforme o parecer anterior 

Objetivo da Pesquisa: 

Conforme o parecer anterior 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Conforme o parecer anterior 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Pesquisa relevante e exequível 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Termos de acordo com a resolução 466/2012 e 510/2016 

Recomendações: 

Sem recomendações 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Sem pendências 

Considerações Finais a critério do CEP: 

 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas 

do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 

ROJETO_1287492.pdf 

18/06/2019 

23:25:35 
 Aceito 

Outros ESCLARECIMENTO_PARECER.pdf 18/06/2019 

23:24:40 

ALAN CAVALCANTI 

DA CUNHA 

Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 

TCLE_TEDPLAN.pdf 06/03/2019 

14:09:27 

ALAN CAVALCANTI 

DA CUNHA 

Aceito 

Folha de Rosto Folha_de_Rosto_PlafaformaBrasil.PDF 06/03/2019 

12:44:28 

ALAN CAVALCANTI 

DA CUNHA 

Aceito 

Outros QUESTIONARIOS_PLANO_TRABALH 

O_PMSB_UNIFAP.pdf 

06/03/2019 

12:39:48 

ALAN CAVALCANTI 

DA CUNHA 

Aceito 

Cronograma CRONOGRAMA_ATUALIZADO.pdf 27/02/2019 

11:26:15 

ALAN CAVALCANTI 

DA CUNHA 

Aceito 
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Recurso Anexado 

pelo Pesquisador 

RECURSO.pdf 27/02/2019 

11:11:02 

ALAN CAVALCANTI 

DA CUNHA 

Aceito 

Declaração do 

Patrocinador 

DECLARACAO_FUNASA.pdf 27/02/2019 

11:07:42 

ALAN CAVALCANTI 

DA CUNHA 

Aceito 

Declaração de 

Pesquisadores 

DECLARACAO_PESQ.pdf 27/02/2019 

11:00:59 

ALAN CAVALCANTI 

DA CUNHA 

Aceito 

Declaração de 

Instituição e 

Infraestrutura 

UNIFAP.pdf 27/02/2019 

10:58:33 

ALAN CAVALCANTI 

DA CUNHA 

Aceito 

Projeto Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

TED_06_2018_FUNASA_UNIFAP.pdf 27/02/2019 

10:44:55 

ALAN CAVALCANTI 

DA CUNHA 

Aceito 

 

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

 

MACAPÁ, 24 de junho de 2019 
 

 

 

Assinado por: RAPHAELLE SOUSA BORGES 

(Coordenador(a)) 
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ANEXO C – DIMENSIONAMENTO DOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE 

BOMBEAMENTO COM BANCO DE BATERIAS 

Dados complementares do dimensionamento do sistema de 0,5cv 

Tabela 39 – Dados complementares do dimensionamento do sistema de 0,5cv. 

Parâmetro Resultado 

Potência da motobomba = 0,5 cv = 368 W/ 0,72 = 516,85 W 

Eficiência da motobomba = 72% 

Demanda máxima =  516,85 * 6,5 = 3.359,55 W 

 Eficiência do Inversor(ninv) = 0,86 

Eficiência da Bateria(ng) = 0,85 

Consumo do projeto =  516,85 / (0,85*0,85) = 707,05 Wh 

Dias de autonomia = 2 

Profund. de descarga máxima (Pdmax
) = 0,4 

Sistema de acumulação (CB) = 707,05 * 2\0,4 = 3.535,25 Wh 

Profundidade de descarga (Pd) = 0,2 = 1.600 ciclo 

Vida útil da bateria = 1.600/365 = 4 anos 

Capacidade nominal da bateria = 150 Ah em 20 h  

Tensão da bateria (Vbat) =  12 V 

Número de baterias = 3.535,25/ (150*12) = 2 

Horas de sol pico = 4 h 

Potência do gerador fotovoltaico = 1,25*707,05/4 = 220,95 Wp 

Potência do painel = 150 Wp 

Corrente de curto circuito do modulo 

(Iscmf)= 
8,82 A 

Número de módulos = 220,95/150 = 2 

Corrente de curto circuito do gerador 

(Iscgfv)= 
17,54 A 
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Corrente de carga e descarga do 

controlador de carga =  
17,54 *1,25 = 22,05 A 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

Dimensionamento do sistema de 1,5 cv  

Tabela 40 – Dados complementares do dimensionamento do sistema de 1,5cv 

Parâmetro Resultado 

Potência da motobomba = 1,5 cv = 1.104 W / 0,72 = 1.550,56 W 

Eficiência da motobomba = 72% 

Demanda máxima = 1.550,56 *6,5 = 10.078,65 W 

Eficiência do Inversor(ninv) = 0,88 

Eficiência da bateria (ng) = 0,85 

Consumo do projeto = 1.550,56 / (0,88*0,85) = 2.072,94 Wh 

Dias de autonomia = 2 

Profund. de descarga máxima (Pdmax
) = 0,52 

Sistema de acumulação (CB) = 2.072,94 * 2 \ 0,52 = 7.972,86 Wh 

Profundidade de descarga (Pd) = 0,20 = 1.600 ciclo 

Vida útil da bateria = 1.600/365 = 4 anos 

Capacidade nominal da bateria = 225 Ah em 20 h 

Tensão da bateria (Vbat) = 12 V 

Número de baterias = 7.972,86 / (225*12) = 3 

Horas de sol pico = 4 h 

Potência do gerador fotovoltaico = 1,25 * 2.072,94 / 4 = 647,79 Wp 

Potência do painel = 150 Wp 

Corrente de curto circuito do modulo 

(Iscmf)= 
8,82 A 

Número de módulos = 647,79 / 150 = 5 
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Corrente de curto circuito do gerador 

(Iscgfv)= 
44,10 A 

Corrente de carga e descarga do controlador 

de carga = 
44,10*1,25 = 55,12 A 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 
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ANEXO D – EXEMPLO DE FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NA ANÀLISE DE SENSIBILIDADE. 

Tabela 41 – Premissas adotadas neste exemplo 

Dados Valores 

Taxa de desconto (i) 0,12 

Vida útil  20 anos 

FRC 0,13 

Quantidade de trocas 

de eletroeletrônicos.  

1 troca 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

Tabela 42 – Demonstrativo dos dados da análise econômico-financeira do sistema de 0,5 cv com banco de baterias 

Ano Módulos Motobomba Controlador 

de carga 

Inversor Baterias Suporte Abrigo Acessórios O & M Custo (R$) 

0 R$ 878,00  R$ 489,00 R$ 1.359,00 R$ 1.858,00 R$ 500,00 R$ 500,00 R$ 279,20 
 

 R$ 5.863,20  

1 
 

 
      

R$ 50,89  R$ 50,84  

2 
 

 
      

R$ 50,89  R$ 50,84  

3 
 

 
      

R$ 50,89  R$ 50,84  

4 
 

 
  

R$ 1.858,00 
   

R$ 50,89  R$ 1.908,84  
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5 
 

 
      

R$ 50,89  R$ 50,84  

6 
 

 
      

R$ 50,89  R$ 50,84  

7 
 

 
      

R$ 50,89  R$ 50,84  

8 
 

 
  

R$ 1.858,00 
   

R$ 50,89  R$ 1.908,84  

9 
 

 
      

R$ 50,89  R$ 50,84  

10 
 

R$ 663,00 R$ 489,00 R$ 1.359,00 
  

R$ 500,00 
 

R$ 50,89  R$ 3.051,84  

11 
 

 
      

R$ 50,89  R$ 50,84  

12 
 

 
  

R$ 1.858,00 
   

R$ 50,89  R$ 1.908,84  

13 
 

 
      

R$ 50,89  R$ 50,84  

14 
 

 
      

R$ 50,89  R$ 50,84  

15 
 

 
      

R$ 50,89  R$ 50,84  

16 
 

 
  

R$ 1.858,00 
   

R$ 50,89  R$ 1.908,84  

17 
 

 
      

R$ 50,89  R$ 50,84  

18 
 

 
      

R$ 50,89  R$ 50,84  

19 
 

 
      

R$ 50,89  R$ 50,84  

20 
 

 
      

R$ 50,89  R$ 50,84  

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 
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Tabela 43 – Demonstrativo dos dados da análise econômico-financeira do sistema de 0,5 cv com conversor de frequência. 

Ano Módulos Motobomba Conversor de Frequência Suporte Abrigo Acessórios O & M Custo (R$) 

0 R$ 4.140,00  R$ 920,00 R$ 1.200,00 R$ 150,00 R$ 320,50 
 

 R$ 6.730,50  

1 
 

 
    

R$ 62,60  R$ 62,60  

2 
 

 
    

R$ 62,60  R$ 62,60  

3 
 

 
    

R$ 62,60  R$ 62,60  

4 
 

 
    

R$ 62,60  R$ 62,60  

5 
 

 
    

R$ 62,60  R$ 62,60  

6 
 

 
    

R$ 62,60  R$ 62,60  

7 
 

 
    

R$ 62,60  R$ 62,60  

8 
 

 
    

R$ 62,60  R$ 62,60  

9 
 

 
    

R$ 62,60  R$ 62,60  

10 
 

R$ 653,00 R$ 920,00 
 

R$ 500,00 
 

R$ 62,60  R$ 2.135,60  

11 
 

 
    

R$ 62,60  R$ 62,60  

12 
 

 
    

R$ 62,60  R$ 62,60  

13 
 

 
    

R$ 62,60  R$ 62,60  
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14 
 

 
    

R$ 62,60  R$ 62,60  

15 
 

 
    

R$ 62,60  R$ 62,60  

16 
 

 
    

R$ 62,60  R$ 62,60  

17 
 

 
    

R$ 62,60  R$ 62,60  

18 
 

 
    

R$ 62,60  R$ 62,60  

19 
 

 
    

R$ 62,60  R$ 62,60  

20       R$ 62,60  R$ 62,60  

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 

Tabela 44 – Demonstrativo dos dados da análise econômico-financeira do sistema de 1,5 cv com banco de baterias. 

Ano Módulos Motobomba Controlador Inversor Baterias Suporte Abrigo Acessórios O & M Custo (R$) 

0 R$ 2.195,00  R$ 669,00 R$ 2.999,99 R$ 3.747,00 R$ 600,00 R$ 500,00 R$ 535,55 
 

 R$ 

11.246,54  

1 
 

 
      

R$ 102,11  R$ 102,11  

2 
 

 
      

R$ 102,11  R$ 102,11  

3 
 

 
      

R$ 102,11  R$ 102,11  

4 
 

 
  

R$ 3.747,00 
   

R$ 102,11  R$ 3.849,11  
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5 
 

 
      

R$ 102,11  R$ 102,11  

6 
 

 
      

R$ 102,11  R$ 102,11  

7 
 

 
      

R$ 102,11  R$ 102,11  

8 
 

 
  

R$ 3.747,00 
   

R$ 102,11  R$ 3.849,11  

9 
 

 
      

R$ 102,11  R$ 102,11  

10 
 

R$ 1.355,00 R$ 669,00 R$ 2.999,99 
  

R$ 500,00 
 

R$ 102,11  R$ 5.626,10  

11 
 

 
      

R$ 102,11  R$ 102,11  

12 
 

 
  

R$ 3.747,00 
   

R$ 102,11  R$ 3.849,11  

13 
 

 
      

R$ 102,11  R$ 102,11  

14 
 

 
      

R$ 102,11  R$ 102,11  

15 
 

 
      

R$ 102,11  R$ 102,11  

16 
 

 
  

R$ 3.747,00 
   

R$ 102,11  R$ 3.849,11  

17 
 

 
      

R$ 102,11  R$ 102,11  

18 
 

 
      

R$ 102,11  R$ 102,11  

19 
 

 
      

R$ 102,11  R$ 102,11  

20 
 

 
      

R$ 102,11  R$ 102,11  

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 
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Tabela 45 – Demonstrativo dos dados da análise econômico-financeira do sistema de 1,5 cv com conversor de frequência. 

Ano Módulos Motobomba Conversor de 

frequência 

Suporte Abrigo Acessórios O & M Custo (R$) 

0 R$ 7.596,00  R$ 1.063,50 R$ 1.400,00 R$ 150,00 R$ 510,48 
 

 R$ 10.719,98  

1 
 

 
    

R$ 100,60  R$ 100,60  

2 
 

 
    

R$ 100,60  R$ 100,60  

3 
 

 
    

R$ 100,60  R$ 100,60  

4 
 

 
    

R$ 100,60  R$ 100,60  

5 
 

 
    

R$ 100,60  R$ 100,60  

6 
 

 
    

R$ 100,60  R$ 100,60  

7 
 

 
    

R$ 100,60  R$ 100,60  

8 
 

 
    

R$ 100,60  R$ 100,60  

9 
 

 
    

R$ 100,60  R$ 100,60  

10 
 

R$ 1.355,00 R$     1.063,50 
 

R$ 150,00 
 

R$ 100,60  R$ 2.669,10  

11 
 

 
    

R$ 100,60  R$ 100,60  

12 
 

 
    

R$ 100,60  R$ 100,60  
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13 
 

 
    

R$ 100,60  R$ 100,60  

14 
 

 
    

R$ 100,60  R$ 100,60  

15 
 

 
    

R$ 100,60  R$ 100,60  

16 
 

 
    

R$ 100,60  R$ 100,60  

17 
 

 
    

R$ 100,60  R$ 100,60  

18 
 

 
    

R$ 100,60  R$ 100,60  

19 
 

 
    

R$ 100,60  R$ 100,60  

20 
 

 
    

R$ 100,60  R$ 100,60  

Fonte: Elaborado pelo Autor (2020). 
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