
1

 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
DO CEARÁ

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
ESPECIALIZAÇÃO EM ELABORAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS

PARA A GESTÃO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS

PAULO CABRAL BARBOZA JÚNIOR

ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE

CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA: ESTUDO DE CASO - COSTA DO JANDIRA,

IRANDUBA - AM

FORTALEZA
2018



2

PAULO CABRAL BARBOZA JÚNIOR

ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE CAPTAÇÃO

DE ÁGUA DE CHUVA: ESTUDO DE CASO - COSTA DO JANDIRA, IRANDUBA - AM

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao curso de Especialização em Elaboração  e
gerenciamento  de  projetos  para  a  gestão
municipal  de  recursos  hídricos  do  Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Ceará  (IFCE)  - Campus Fortaleza,  como
requisito  parcial  à  obtenção  do  Título  de
Especialista  em  Elaboração  e  gerenciamento
de  projetos  para  a  gestão  municipal  de
recursos hídricos.

Orientadora:  Prof.  Dra.  Mayara  Carantino
Costa.

FORTALEZA
2018

http://ead.ifce.edu.br/user/view.php?id=3864&course=1212
http://ead.ifce.edu.br/user/view.php?id=3864&course=1212


3

PAULO CABRAL BARBOZA JÚNIOR

ANÁLISE E AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DE CAPTAÇÃO

DE ÁGUA DE CHUVA: ESTUDO DE CASO - COSTA DO JANDIRA, IRANDUBA - AM

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao curso de Especialização em Elaboração  e
gerenciamento  de  projetos  para  a  gestão
municipal  de  recursos  hídricos  do  Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Ceará  (IFCE)  - Campus Fortaleza,  como
requisito  parcial  à  obtenção  do  título  de
Especialista  em  Elaboração  e  gerenciamento
de  projetos  para  a  gestão  municipal  de
recursos hídricos.

Aprovado em: ____ /____ /_____.

BANCA EXAMINADORA

Profa. Dra. Mayara Carantino Costa (Orientadora)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) - Campus Sobral

Prof. Me. Francisco Rafael Sousa Freitas
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) - Campus Sobral

______________________________________

Prof. Me. José Gilmar da Silva do Nascimento
Universidade Federal do Ceará (UFC)



4

Ao meu pai, Paulo Cabral Barboza e minha mãe, Ireyde Simonetti Barboza (in memoriam), 
que me educaram e me possibilitaram mais essa conquista, exemplos de vida fundamentais

para a minha vida pessoal e profissional, e a minha esposa e filhos, pelo carinho e paciência.



5

AGRADECIMENTOS

Aos meus amigos Antônio Luís Andrade, Ayub Borges e Arivelto Marical, que, como

executores da proposta hora analisada, estiveram conosco na construção desse trabalho.



6

"Não  vamos  permitir  que  uma  única  gota

d’água que cai como chuva corra para o mar

sem  antes  ser  utilizada  para  o  benefício  da

humanidade"  (PARAKRAMABAHU,  o

Grande - Rei de Sri Lanka - 1153 a 1186 d.C.)
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RESUMO

A captação e utilização de água da chuva é prática comum do cidadão que vive a beira dos
rios e lagos da Amazônia. Por essa razão, o Governo do Amazonas executou entre 2007/2009
o  programa  PROCHUVA,  que  consistiu  na  instalação  de  sistemas  de  captação  e
armazenamento  de  águas  pluviais  em comunidades  localizadas  no  interior  do  Estado.  O
presente relato tem como objetivo dar conhecimento da iniciativa com foco na experiência
implantada na Comunidade de Costa do Jandira/Iranduba/AM, na expectativa de que possa
consolidar-se como uma proposta alternativa ao fornecimento de água de boa qualidade a
essas  comunidades,  inserida  no  contexto  da  política  pública  local  de  gestão  de  recursos
hídricos. As observações realizadas  permitem inferir  sobre a viabilidade de instalação dos
sistemas  como solução individual  voltada  a  garantir  o acesso a água apropriada  para uso
humano.  Entretanto,  torna-se  oportuno  considerar  algumas  recomendações  voltadas  ao
aprimoramento  de  propostas  semelhantes  que  venham ser  executadas,  com destaque  para
alterações  no  projeto  dos  sistemas,  uso  de  técnicas  de  construção  que  considerem  as
características locais, a continuidade da metodologia utilizada no tratamento da água coletada,
a intensificação dos processos de mobilização comunitária com a aplicação de tecnologias
sociais  e  práticas  sustentáveis  voltados  à  apropriação  da  proposta  pelos  moradores
beneficiados.

Palavras-chave: Comunidade. PROCHUVA. Ribeirinhos.
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ABSTRACT

The capture and use of rainwater is a frequent practice of the citizen living on the edge of the
rivers and lakes of the Amazon. For this reason, the Government of Amazonas implemented
the  PROCHUVA program in 2007/2009,  which  consisted  of  the  installation  of  rainwater
capture and storage systems in communities located in the interior of the State. The objective
of this report is to inform the initiative based on the experience established in the Community
of  Costa  do  Jandira/Iranduba  -  AM, in  the  expectation  that  it  can  be consolidated  as  an
alternative proposal to the provision of good quality water to these communities, inserted in
the context of the local public policy of management of water resources. The observations
made allow us to infer the feasibility of installing the systems as an individual solution aimed
at guaranteeing access to adequate water for human use. However, it is opportune to consider
some recommendations  that aim to improve similar  proposals that  may be executed,  with
emphasis on changes in the design of the systems, use of construction techniques that consider
local  characteristics,  continuity  of  the  methodology  used  in  water  treatment  and  the
intensification  of  the  processes  of  community  mobilization  with  the  application  of  social
technologies  and  sustainable  practices  aimed  at  the  appropriation  of  the  proposal  by  the
beneficiaries.

Keywords: Community. PROCHUVA. Riparian.
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1 INTRODUÇÃO

O  saneamento  exerce  um  impacto  profundo  na  saúde  de  uma  população.  Essa

constatação fica evidente  diante  dos  dados disponibilizados pela  Organização Mundial  de

Saúde (OMS), que relata a morte de 15 milhões de pessoas no mundo em consequência de

doenças associadas à falta de saneamento básico, e que 6% de todas as doenças no mundo são

causadas pelo uso de água não tratada e pela falta condições ideais de coleta de esgoto. Ainda

segundo a  instituição,  2,5  bilhões  de  pessoas  no mundo sofrem com a  falta  de  acesso  a

serviços de saneamento básico, sendo as crianças as principais vítimas dessa situação, que se

reflete em elevadas taxas de mortalidade infantil especialmente nos países subdesenvolvidos

(ONU/BR, 2017). 

O organismo internacional afirma ainda que para cada dólar investido em saneamento

básico e água, são economizados 4,3 dólares em gastos com saúde, e que isso implica no

crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) global da ordem de 1,5%, tornando evidente a

necessidade  do  tema  ocupar  prioridade  na  agenda  mundial  com  o  consequente

comprometimento político e financeiro que os governos precisam assumir para fazer frente as

iniciativas  demandadas  em  favor  do  atendimento  dessa  situação,  especialmente  para  as

regiões  onde  a  preocupação  com o  saneamento  ambiental  não  vem merecendo  a  devida

atenção,  deixando  os  residentes  de  tais  áreas  mais  vulneráveis  a  ocorrência  de  doenças

associadas ao uso da água.

Quando uma determinada população tem acesso à água de qualidade,  isso tem um

enorme  impacto  na  sua  saúde,  proporcionando  a  mesma,  em  todos  os  níveis  sociais,

oportunidade de higiene, conforto e bem-estar, o que levou a Organização das Nações Unidas

(ONU)  considerar  o  acesso  à  água  potável  e  ao  saneamento  básico  um  direito  humano

essencial (TSUTIYA, 2006).

O Brasil  contempla  12% das reservas de água doce e algumas das maiores  bacias

hidrográficas do mundo: as bacias hidrográficas dos rios Amazonas, Paraná e São Francisco

(ANA, 2015). Entretanto, a distribuição de água doce é extremamente desigual no Brasil. A

bacia amazônica abriga 70% dos recursos hídricos do País, ao mesmo tempo em que regiões

densamente  populosas  e  economicamente  desenvolvidas  enfrentam problemas  de escassez

(OCED, 2015).

Dados divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento por meio

do Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos (SNIS, 2015), indicam que na Amazônia, sete
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das 11 principais cidades da região estão entre as piores em saneamento básico do Brasil,

padecendo com problemas de coleta e tratamento de esgoto e acesso à água tratada, apesar de

concentrar a hidrografia mais rica do mundo, o que faz crer não ser possível a existência de

problemas relacionados ao consumo de água potável (NEU  et al., 2016). É o paradoxo da

“escassez de qualidade na quantidade”, demonstrando as dificuldades enfrentadas por muitos

moradores da maior bacia hidrográfica do mundo.

Ademais, essa imagem de “abundância de água” da Região Norte brasileira gera uma

lacuna  de  conscientização,  que  prejudica  a  capacidade  das  autoridades  responsáveis  para

enfrentar as questões hídricas prementes, sendo o acesso à água de qualidade um problema

significativo para os domicílios de baixa renda e para os assentamentos precários (OCED,

2015)

Estima-se  que  28% da  população  local  vive  em áreas  rurais  isoladamente  ou  em

comunidades instaladas às margens dos rios, igarapés e lagos, sendo que apenas 20,8% dos

domicílios instalados na região são abastecidos por sistemas regular de distribuição de água

(IBGE, 2010). 

Segundo relatório do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE, 2015), no

Amazonas a gestão do abastecimento de água nas residências localizadas em área urbana e

rural  dos municípios  (exceto a  capital),  é  realizada  por meio de administração direta  dos

municípios, administração indireta por meio de Sistema Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)

ou  Companhias  Municipais,  e  concessão  da  Companhia  de  Saneamento  do  Amazonas

(COSAMA). 

Segundo  ainda  o  documento  da  Corte  de  Conta  Estadual,  todos  apresentam

irregularidades  referentes  à  captação,  sejam de  mananciais  de  superfície  ou  subterrâneos,

listando irregularidades como a falta de estrutura física adequada, ausência de manutenção de

balsas, bombas e poços, assim como de uma política de gestão de saneamento integrada à

gestão  ambiental,  e  de  recursos  financeiros  que  garantam  qualidade  a  água  oferecida,

principalmente em comunidades indígenas e ribeirinhas do Estado.

A gestão de água em meio rural tem duas questões principais que são o abastecimento

das populações habitantes das comunidades, que em geral estão difusamente distribuídas em

um território,  e o apoio às atividades  agrícolas,  garantindo sua sustentabilidade.  Assim, a

resolução do modelo de abastecimento  desses  agrupamentos  humanos deve ser  objeto  de

planejamento integrado comunidade-técnico-Estado (SOUZA FILHO et al., 2015).
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No Amazonas, nas comunidades dispostas ao longo dos rios, paranás, lagos e igarapés,

o abastecimento problemático de água de qualidade foi retratada em pesquisa realizada na

região do médio rio Solimões por Oliveira, Rodrigues e Carneiro (2008), que verificaram que

dentre  as  fontes  de  água  para  o  consumo,  a  maioria  dos  moradores  desses  povoamentos

utilizava basicamente água dos rios e igarapés, constatando que não é empregado nenhum

processo de tratamento e nem desinfecção da água antes do consumo.

A precipitação média no Brasil  é  da ordem de 1800 mm/ano,  e  regionalmente,  as

médias variam de 600 mm no Nordeste a 2700 mm no litoral norte da Amazônia. Na região

onde se encontra a maior bacia hidrográfica do planeta,  eventos hidrológicos extremos de

vazantes dos rios têm sido recorrentes, levando muitas regiões, em especial aquelas onde se

encontram  comunidades  isoladas,  a  terem  escassez  de  água  adequada  para  o  consumo

humano. 

Diante  desse  cenário,  o  Governo  do  Estado  iniciou,  em  2007,  o  Programa  de

Melhorias  Sanitárias  Domiciliares,  Aproveitamento  e  Armazenamento  de  Água da  Chuva

(PROCHUVA),  iniciativa  voltada  a  promover  melhores  condições  de  saúde  pública  nas

comunidades rurais instaladas em seu território a partir do aproveitamento de águas pluviais,

considerando que na época da vazante os cursos d’água onde se encontram instalados alguns

desses núcleos populacionais ficam reduzidos a fios, levando-os a viverem em condições de

vulnerabilidade hídrica com a escassez desse bem ambiental (SDS, 2008).  

Ressalta-se  que  o  aproveitamento  de  águas  pluviais  é  uma  prática  comum  da

população amazonense, o que se configura como uma alternativa viável para o abastecimento

de água em comunidades  rurais,  ação  favorecida  pelo que apresenta  a  curva histórica  de

precipitação anual local, cujos dados demonstram que não há um mês sem a ocorrência de

chuvas, o que proporciona a sustentabilidade da proposta. 

Como  resultado  dessa  experiência,  em  2014  iniciou-se  a  implantação  de  nova

iniciativa por meio do Programa Águas para Todos no Amazonas (APT/AM) sendo que até a

presente  data  já  foram  investidos  cerca  de  55  milhões  de  reais  na  implantação  de  tais

propostas (SEMA, 2017).

Considerando-se os aspectos geográficos e as dimensões do território do Amazonas, é

extremamente  importante  que  a  elaboração  de  instrumentos  voltados  a  promover  o

desenvolvimento  socioeconômico  e  ambiental  local  seja  construído  dentro  de  regras  que

proporcionem o atendimento pleno das metas estabelecidas na etapa de planejamento. 
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Muitas vezes esses mecanismos sofrem críticas dos órgãos financiadores por serem

mal elaborados, constituindo-se empecilhos para obtenção dos recursos imprescindíveis à sua

execução, o que torna necessário na sua formatação da aplicação de conhecimentos e técnicas

que resultem em melhor qualidade de gestão.

Nesse contexto, o presente trabalho tem como propósito analisar a iniciativa que tratou

do  aproveitamento  de  água  da  chuva  como  alternativa  de  abastecimento  de  água  em

comunidades rurais isoladas implantada pelo Governo do Estado do Amazonas, sob o ponto

de vista técnico e de sua gestão, buscando tornar-se uma oportunidade para o aprimoramento

de futuras iniciativas voltadas à utilização de uma riqueza natural abundante no Amazonas. 

Diante do exposto, este trabalho teve como objetivo avaliar as iniciativas do Estado do

Amazonas voltadas a promover a saúde pública através do aproveitamento da água de chuva

em comunidades rurais, observando o que pode ser feito para garantir o êxito da implantação

de  tais  iniciativas.  A  análise  dos  processos  técnicos  e  de  gestão  aplicados  torna-se  uma

oportunidade para o aprimoramento  de futuras iniciativas,  com a perspectiva se obter  um

resultado que possa contribuir para: (i) a valorização e o aproveitamento desta riqueza natural;

e (ii) na consolidação do aproveitamento de água da chuva como uma política de estado, com

suas  propostas  de  implementação  elaboradas  dentro  de  técnicas  e  práticas  adequadas,

possibilitando sua sustentabilidade por meio da execução de uma boa gestão.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Histórico do aproveitamento de água da chuva

Na abertura da 9ª Conferência Internacional sobre Sistemas de Captação de Água de

Chuva realizada em Petrolina - PE em 1999, o Dr. A. Appan, pesquisador do Instituto de

Pesquisa  da  Água  da  Universidade  Tecnológica  de  Nanyang,  Singapura,  se  expressou

afirmando que "as tecnologias  de sistemas de captação de água de chuva são tão antigas

quanto às montanhas…”.

Na ilha de Creta, encontram-se inúmeros reservatórios escavados em rochas com a

finalidade  de  aproveitamento  da  água  da  chuva  para  o  consumo  humano  que  datam  de

períodos anteriores a 3000 a.C. (THE RAINWATER TECHNOLOGY HANDBOOK, 2001

apud TOMAZ; 2003) 

No Palácio de Knossos, que foi o centro político da civilização minóica erguido por

volta de 1900 a.C, sendo o maior e mais sofisticado dos palácios de Creta possuindo mais de

1.000 cômodos, a água da chuva era aproveitada para descarga em bacias sanitárias (THE

RAINWATER TECHNOLOGY HANDBOOK, 2001, apud TOMAZ; 2003).

A Pedra Moabita (Figura 1), descoberta perto de Dibom a leste do Mar Morto, uma

laje de pedra de aproximadamente um metro, encontra-se uma das inscrições mais antigas do

mundo datada de 850 a.C, e nela consta sugestão do rei de Moabe para que fosse feita uma

cisterna em cada casa destinada ao aproveitamento de água da chuva (TOMAZ; 2003).

Figura 1 — Pedra Moabita

Fonte: Gnadlinger (2015).
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Um dos maiores reservatórios de água da chuva do mundo encontra-se em Istambul na

Turquia, e foi construído durante o governo de César Justinian (527-565 a.C). Denominado

Yerebatan Sarayl (Cisterna de Basílica) e possuindo dimensões de 140 por 70 metros, é capaz

de armazenar um volume de 80.000m³ (CROW et al., 2008 apud GNADLINGER, 2015). 

No México, na cidade de Oxkutzcab, existem cisternas construídas pelo povo Maia

com capacidade  de  20.000  a  45.000  litros  conhecidas  “Chultuns”,  cujo  uso  remontam a

períodos de antes da chegada da civilização europeia ao Novo Continente. A água da chuva

que era coletada e armazenada tinha utilização na agricultura. Segundo Tomaz (2003) ainda

hoje estão em uso.

Gnadlinger (2015) cita outros exemplos dessa prática histórica: no Planalto de Loess

da China (Província Ganzu) já existiam cacimbas e tanques para água de chuva há dois mil

anos;  na Índia,  um projeto  de pesquisa  denominado Sabedoria  (Dying Wisdom) enumera

muitas experiências tradicionais de colheita de água de chuva nas quinze diferentes zonas

ambientais do país e no Irã são encontrados os “abanbars” (Figura 2), sistema tradicional de

captação  de  água  de  chuva  comunitário,  consistindo-se  de  tanques  de  pedra  ou  tijolos  e

argamassa de cal com uma torre para resfriamento da água. O efeito de ventilação por meio

das torres troca, constantemente, o ar da área acima da cisterna coberta com uma abóbada e

garante água pura e fresca o ano todo.

Figura  2  — ABANBAR -  Sistema  de  captação  de  água  da
chuva no Irã

Fonte: http://bibliacuriosa.blogspot.com.br/2011/07/pedra-
moabita-ou-estela-de-mesa-e-uma.html

O  mesmo  autor  argumenta  ainda,  que  a  construção  de  grandes  barragens;  o

desenvolvimento  do  aproveitamento  de  águas  subterrâneas  com  altos  índices  de  uso  de
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energia fóssil e elétrica; seriam algumas das razões porque as tecnologias de aproveitamento

de água de chuva foram deixadas de lado ou completamente esquecidas em algumas regiões.

Em Veneza, cidade italiana cercada pela água do mar e em razão da dificuldade em se

obter  água  para  consumo  humano,  os  venezianos  construíram na  Idade  Média  estruturas

semelhantes a poços que podem ser entendidos como cisternas (Figura 3), uma vez que não se

baseiam em águas subterrâneas, como são os poços normais, mas sim alimentados pela água

da chuva canalizada dos telhados ou plataformas especiais  para essas estruturas que eram

cavadas  no  solo  e  enchidas  com  areia  objetivando  promover  a  filtragem  da  água,

reproduzindo artificialmente o que ocorre na natureza em costas arenosas. O sistema tornava-

se impermeável à intrusão da água do mar por meio da disposição de uma camada de argila ao

redor da cisterna.

 Figura 3 — Cisternas venezianas

Fonte: Gnadlinger (2015), com adaptações.

O primeiro registro histórico sobre o aproveitamento da água da chuva no Brasil se

deu  na  região  Sudeste  (FENDRICH,  2002),  com  a  captação  das  águas  precipitadas  nos

telhados da Fortaleza de Santo Antônio de Ratones, construída no século XVIII na ilha de

Santa Catarina - SC para consumo pelas tropas do império. 

No Nordeste  brasileiro,  onde a  demanda pelo aproveitamento  de água pluvial  tem

maior evidência em função das características climatológicas típicas do bioma local, o Padre

Ibiapina,  construiu  no sertão  da Paraíba  na segunda metade  do século XX, uma série  de

cisternas cavadas no chão de granito com as áreas de captação em terrenos inclinados,  as
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chamadas  Casas  d’Água,  que  forneciam  água  para  as  casas  de  caridade  e  comunidade

(GNADLINGER, 2015). 

Por meio do Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC), que surgiu na década de

1990 como proposta de solução individual unifamiliar a partir do aproveitamento de água da

chuva para a região, 609.842 cisternas já haviam sido instaladas até novembro de 2017 (ASA,

2018).

Dado  extraído  do  relatório  do  Programa  Conjunto  de  Monitoramento  de

Abastecimento de Água e Saneamento (OMS/UNICEF, 2012) mostra que 1,3% da população

mundial tem na água de chuva sua principal fonte de água para uso doméstico, e que nos

países  em desenvolvimento,  2,4% da  população  rural  (76 milhões  de pessoas  em todo o

mundo) se declaram dependentes das águas pluviais.

Na busca de soluções para problemas de quantidade e qualidade de água disponível

para a população, “muitos governantes [...]  despertaram para a necessidade de estabelecer

políticas  mais  eficazes  para  o  gerenciamento  do  recurso  em  suas  áreas  de  jurisdição”

(GARCIA;  VALENCIO, 2003).  Assim,  o  aproveitamento  de  água pluvial  volta  a  ganhar

destaque, pois está disponível na maioria das regiões. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/97) tem como um de seus

objetivos o aproveitamento de águas pluviais, incluído por meio a Lei nº 13.501/17, e o Plano

Nacional  de Recursos  Hídricos  (PNRH) enfatiza  a  necessidade  da captação  das  águas  de

chuvas como uma das alternativas adotadas para amenizar os efeitos da irregularidade das

mesmas, principalmente em áreas com recursos hídricos limitados.

A Portaria nº 2914/2011-MS considera o aproveitamento de águas pluviais como uma

solução  alternativa  para  abastecimento  e,  por  tratar-se de  benefício  domiciliar,  estabelece

como sendo de  responsabilidade  do  usuário/proprietário  as  iniciativas  voltadas  a  garantir

qualidade  à  água  coletada.  Os  termos  dessa  normativa  foram acolhidos  pela  Portaria  de

Consolidação nº 5/2017-MS que consolida as normas sobre as ações e os serviços de saúde do

Sistema Único de Saúde (SUS), onde encontram-se definidos os procedimentos de controle e

de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.

2.2 Aproveitamento de Água da Chuva no Amazonas

No Amazonas,  o governo local  desenvolveu uma estratégia  de aproveitamento  dos

recursos  pluviométricos  disponíveis  por  meio  do  Programa  de  Melhoria  Sanitária

Domiciliares,  Aproveitamento  e  Armazenamento  de  Água da Chuva (PROCHUVA) e do
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Programa Água  Para  Todos  no  Amazonas  (APT/AM),  alternativas  voltadas  a  atender  as

demandas  da  população ribeirinha  em relação  à  oferta  de  água com qualidade  durante  o

período da vazante dos rios. 

O território do Estado recebe um volume médio de água de chuva da ordem de 2.500

mm anuais, variando de 1.200 mm a 3.300 mm, com maior intensidade nos meses de março a

maio,  que  é  drenado  para  o  aquífero  subterrâneo  ou  escoa  para  rios,  lagos  e  igarapés.

Ressalta-se que na época menos chuvosa, que ocorre no segundo semestre do ano, a curva

histórica de precipitação anual local mostra que não há um mês sem chuva (SDS, 2008). 

Ao mesmo tempo, a área é submetida ao regime cíclico de cheias e secas dos rios. Em

2005 a vazante demonstrou que essa abundância é relativa, levando aos habitantes instalados

em comunidades interioranas a ficarem privados do acesso à água de qualidade.

O aproveitamento de águas pluviais, prática da população amazonense, passou a ser

uma alternativa para o abastecimento de água nessas comunidades. A primeira experiência

com patrocínio  institucional  foi  realizada  na  Reserva  de  Desenvolvimento  Sustentável  do

Piranha (RDS PIRANHA), localizada no município de Manacapuru, incorporando tal ação as

atividades que vinham sendo executadas pelo Programa de Desenvolvimento Sustentável do

Gasoduto Coari-Manaus

As comunidades locais possuíam características daquelas que passavam pelo problema

de escassez de água de qualidade: os moradores retiravam a água para o consumo diário do

lago/igarapé, que dado pelo pequeno volume existente em razão do período da vazante não

era de boa qualidade, não sendo submetida a nenhum tipo de tratamento; e as pouquíssimas

opções para o abastecimento de água potável.  A iniciativa resultou na instalação em cada

moradia de um sistema de captação e armazenamento de água da chuva, totalizando 80 kits,

que eram compostos por calha, tubulação e reservatórios de água com capacidade para 500

litros (SDS, 2008).  

A partir dessa experiência surgiu o PROCHUVA, desenvolvido em parceria com o

Governo Federal através da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, que se estendeu para

outros municípios amazonenses. Atualmente vem sendo implantado no Estado no âmbito do

Plano Nacional Brasil Sem Miséria o Programa Águas para Todos no Amazonas, sendo que

42% dos municípios amazonense já tem comunidades rurais com sistemas de aproveitamento

de água da chuva instalados, com o atendimento de cerca de 54 mil pessoas (SEMA, 2017).

Existem outras experiências locais podendo citar:
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1. Na Arena da Amazônia, estádio construído em Manaus para ser palco de jogos

da  Copa  Mundo  FIFA/2014,  a  água  captada  pela  cobertura  é  armazenada,

refiltrada e retratada para uso na irrigação do gramado (Fundação Vila Olímpica -

FVO, 2014);

2. O Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas (INPA) incentiva nos arredores

de Manaus o cultivo e o consumo de alimentos saudáveis por meio da criação de

hortas  orgânicas  no  ambiente  escolar,  utilizando  águas  pluviais  na  rega  das

práticas agrícolas realizadas;

3. Nos assentamentos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

(INCRA), as moradias entregues são dotadas, dentre outras infraestruturas, do kit

PROCHUVA;

4. A Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica (FUCAPI),

desenvolveu um sistema de captação e tratamento de águas pluviais para uso em

pequenas  empresas,  postos  de  lavar  carros,  indústrias,  lavanderias,  parques,

populações ribeirinhas etc.;

5. O município de Manaus dispõe da Lei nº 1.192/2007 que cria o Programa de

Tratamento e Uso Racional das Águas nas Edificações (PROÁGUAS), prevendo

a utilização de água pluviais para uso, após tratamento adequado, em atividades

que não requeiram características de potabilidade.

2.2.1 - Programa de Melhoria Sanitária Domiciliares, Aproveitamento e Armazenamento de

Água da Chuva - PROCHUVA

A elaboração da proposta do PROCHUVA tem início com a definição dos critérios de

elegibilidade  para  a  seleção  das  comunidades  a  serem  beneficiadas  com  as  ações  do

programa, que deveriam apresentar as seguintes características:

1. Comunidades  rurais,  isoladas e  localizadas,  prioritariamente,  em Unidades de

Conservação (UC) do Estado do Amazonas e/ou,

2. Comunidades rurais, localizadas em áreas que historicamente estão sujeitas ao

isolamento durante o período da seca sendo privada do acesso à água potável,

levando à população local ao estado de vulnerabilidade hídrica.

Aos municípios interessados em participar do programa foi solicitado que indicassem

as  comunidades  existentes  em  seu  território  que  contemplasse  os  critérios  de  seleção
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estabelecidos.  Estes  apresentaram  suas  indicações,  informando  os  dados  referentes  às

questões de logísticas do local indicado, bem como o número de famílias a ser atendidas. 

Nas comunidades então indicadas, que totalizaram 77 de 15 municípios das calhas dos

rios Purus, Baixo Amazonas, Juruá, Médio Solimões e Madeira, foram realizadas entrevistas

com agentes de saúde, lideranças comunitárias e chefes de família, obtendo-se informações

sobre  condições  de  saúde,  existência  de  processos  de  captação  e  tratamento  de  água

apropriada para o consumo humano, e aspectos relacionados ao saneamento básico e doenças

mais frequentes. 

Foram  ainda  coletadas  informações  a  respeito  da  estrutura  e  tipologia  de  cada

residência  e  características  do  entorno  onde  estavam  localizadas.  Essas  informações

permitiram estabelecer, por exemplo, o número de residências com cobertura de palhas que

foram objeto de troca por telhas de alumínio, minimizando o carreamento de resíduos para o

reservatório por ocasião das chuvas (25%); quantas estavam instaladas em terra firme (34%);

que 28% eram moradias flutuantes; e que a maioria ocupa áreas alagadas periodicamente.

Todas  as  moradias  beneficiadas  pelo  programa  foram  identificadas  por  registro

fotográfico, georreferenciadas e com o cadastro da liderança, que formalizou o interesse na

participação no PROCHUVA com a assinatura do Termo de Adesão. 

Além disso, em razão dos resultados obtidos com a realização da análise da qualidade

da água pelos sistemas, cada casa e infraestrutura comunitária participante do PROCHUVA

recebeu um filtro de cerâmica (filtro de barro) e um frasco de hipoclorito de sódio com o

objetivo  de  assegurar  mais  qualidade  a  água  coletada.  O  número  de  moradias  atendidas

totalizou 1.839 unidades (com igual número de sistema domiciliar instalado) e 106 sistemas

comunitários.

Os  sistemas  de  captação  de  águas  pluviais  constituíram-se  de  duas  categorias:  o

sistema domiciliar – instalado em cada moradia da comunidade; e o sistema comunitário –

instalado  em  uma  infraestrutura  comunitária  (igreja,  posto  de  saúde,  escola,  centro

comunitário).  Os da primeira  categoria receberam reservatórios de 1.000 litros,  os do tipo

comunitário de 5.000 litros na expectativa de que numa eventual escassez de água pudessem

fazer frente às necessidades local. As comunidades que possuíam acima de 19 moradias foram

contempladas com duas caixas de d’água de 5.000 litros; com menor número de residências

um reservatório de mesmo volume. Ressalta-se que com o desenvolvimento do programa e

visto que as comunidades indicadas se localizavam em ecossistemas de terra firmes ou de
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várzeas, nas moradias do tipo flutuantes os reservatórios instalados passaram a ser de 500

litros, de forma a não prejudicar o equilíbrio desse tipo de habitação.

Cada sistema de  captação  de  água de chuva era  constituído  de  uma superfície  de

captação (telhado), tubos, conexões e registros de PVC, hastes de sustentação confeccionadas

em barra chata de ferro e caixa d’água de fibra de vidro. As calhas foram produzidas em

chapa galvanizada n° 18, sendo montadas em 2 (duas) peças perfazendo um total de 6 metros

para o sistema domiciliar;  para o sistema comunitário  as  calhas  perfaziam um total  de 9

metros  (três  peças),  sendo  montadas  em  apenas  um  dos  lados  do  telhado  da

moradia/infraestrutura comunitária.

As plataformas das caixas d’água foram confeccionadas em madeira de lei e tratadas

com produto anticupim. O fundo das cavas de fundação recebedoras dessas estruturas era

apiloado  manualmente  com  o  auxílio  de  um  soquete  de  aproximadamente  8  quilos  até

apresentar aspecto de terra firme e homogênea, de forma a evitar recalque quando as caixas

estivessem com sua  carga  completa  (cheias).  Essa  iniciativa  foi  tomada  em razão  de  tal

ocorrência  ter  sido detectada  nos primeiros  sistemas instalados,  notadamente  nas áreas  de

várzeas. Para as caixas de 5.000 litros (os sistemas comunitários), era lançado no fundo da

cava uma camada de concreto magro de 5,0cm para fins de regularização.

Andrade (2009) afirma que:

 “Aproveitamento da água de chuva com qualidade deve ser compreendida em todas
as fases, desde a precipitação atmosférica, à passagem da água pela área de captação
até o seu armazenamento, estando associada a fatores ambientais, condição da área
de  captação,  material  do  reservatório  e  aos  aspectos  de  operacionais  e  de
manutenção do sistema como um todo, sendo esses procedimentos imprescindíveis e
necessários para a profícua qualidade da água”. 

Assim,  os  moradores  das  comunidades  indicadas  receberam orientações  quanto  ao

manejo  adequado  do  sistema,  de  forma  a  garantir  qualidade  a  água  coletada,  ficando

estabelecido que a água coleta nos primeiros 5 minutos, ou seja, aquela que lava o telhado e a

calha retirando as impurezas (poeiras, folhas, galhos, fezes de aves, etc.) seria descartada,

visto  que  com a  presença  desses  contaminantes  a  qualidade  da  água  ficava  prejudicada.

Posteriormente, decorrido o período recomendado, ao proceder-se o fechamento do registro, a

água subiria para dentro do reservatório. Thomas e Martison (2007)  apud Cohim, Orrico e

Kieronski  (2015)  indicam  que  para  cada  milímetro  de  água  descartada  com  esse

procedimento, a carga de contaminantes será reduzida pela metade.
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Os comunitários foram instruídos ainda a manter a calha limpa, deixar a tampa do

reservatório de água sempre fechada, limpar a cada mês a tela/peneira da tubulação que fica

dentro do reservatório de água e sempre que a chuva terminar, abrir mais uma vez o registro

para escorrer a água acumulada na tubulação

Os recursos para a execução da proposta foram oriundos da FUNASA por meio do

Convênio nº 1917/06, que disponibilizou 5 milhões de reais, que acrescido da contrapartida

do estado, totalizou 5,5 milhões de reais. O mapa com a área de abrangência do PROCHUVA

encontra-se na figura 4 e desenhos esquemáticos da captação da água de chuva nas figuras 5 e

6.

Figura  4  — Localização  dos  municípios  do  Amazonas  com  sistemas  de
aproveitamento de água da chuva instalados - PROCHUVA/APT

             Fonte: SEMA 
(2017), com adaptações.

        Figura 5 — Croqui da instalação do sistema domiciliar (PROCHUVA e APT/AM)
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     Fonte: SEMA (2017), com adaptações.

Figura 6 — Diagrama esquemático dos sistemas instalados (PROCHUVA
e APT/AM)

Fonte: SEMA (2017), com adaptações.

2.2.2 Programa Água para Todos no Amazonas - APT/AM

Tal como a proposta que lhe antecedeu, o APT/AM tinha o objetivo possibilitar  o

atendimento  das  demandas  de  provisão  de  água  com  qualidade  em  comunidades  rurais

isoladas e localizadas no interior do Estado do Amazonas afetadas por vazantes históricas, a

partir da instalação de cisternas de armazenamento de água de chuva (Secretaria de Estado do

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SDS, 2012), com a implantação de 10.504

cisternas (reservatórios) no âmbito do Programa Nacional de Universalização do Acesso e

Uso da Água.

O APT/AM que beneficiou 10.100 famílias e 50.500 moradores de comunidades do

interior do Estado, teve apoio financeiro do Ministério da Integração Nacional (MI), sendo

executado pela SDS. Suas atividades foram iniciadas em julho de 2012, sendo implantado em

16 (dezesseis) municípios localizados nas calhas dos rios:

 RIO PURUS: Beruri, Tapauá, Canutama, Lábrea, Boca do Acre e Pauini.

 RIO SOLIMÕES: Anamã, Anori, Caapiranga, Manacapuru e Manaquiri;
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 RIO  NEGRO:  Barcelos,  Santa  Isabel  do  Rio  Negro  e  São  Gabriel  da

Cachoeira; e

 RIO AMAZONAS: Careiro da Várzea e Itacoatiara

Desta feita foram contempladas as populações indígenas localizadas nos municípios da

Calha do Rio Negro, segmento da população local que não haviam sido contemplados no

PROCHUVA, fato que se constituiu em um dos diferenciais entre as duas propostas.

Outra  diferença  deu-se  em relação  à  capacidade  dos  reservatórios  instalados,  pois

enquanto no PROCHUVA os sistemas domiciliares receberam caixas d’água de 1.000 litros,

no APT/AM esses dispositivos comportavam 2.000 litros, eram iguais aqueles instalados nos

flutuantes (500 litros) e os utilizados nos sistemas comunitários (5.000 litros). Outro ponto em

comum foi a troca das coberturas de palhas por telhas de alumínio.

Alves (2015) relata que o diagnóstico que precedeu a instalação dos sistemas realizado

por meio das equipes sociais de pré-empreendimento, procurou identificar a tipologia de cada

moradia/infraestrutura participante da proposta como: o local  (flutuante/solo – várzea/terra

firme); dimensões (comprimento, largura, altura); tipos de construção (madeira, alvenaria e

outros);  tipo  de  cobertura  (fibrocimento,  alumínio,  palha,  telha  de  barro);  condições  do

telhado (bom ou ruim) e dados do piso (madeira, cimento e outros). 

Os critérios de elegibilidade para a seleção dos beneficiários aqueles fundamentados

nas diretrizes norteadoras do Plano Nacional Brasil Sem Miséria (PNBSM), que a época da

elaboração da proposta eram:

1. Famílias sem renda e/ou com renda per capita inferior a R$140,00 (cento e

quarenta  reais),  em  estado  de  vulnerabilidade  social  e/ou  vivendo  em  pobreza

extrema;

2. Famílias  rurais  vivendo  sem  acesso  a  água  potável  ou  com  atendimento

precário,  comprometendo  a  quantidade  e  a  qualidade  necessárias  à  sua

sobrevivência;

3. Famílias  que  viviam  em  áreas  que  historicamente  sujeitas  ao  isolamento

durante o período da seca, fazendo com que a população ficasse privada do acesso à

água potável;

4. Famílias que não tenham sido atendidas por outro programa e com a mesma

finalidade tecnologia apoiada do APT/AM.

Aspecto presente apenas no APT/AM foi a identificação de famílias não participantes

dos programas sociais do governo federal e sua inclusão no Cadastro Único para Programas
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Sociais  do  Governo  Federal  (CadÚnico),  ou  ainda  a  atualização  dos  dados  dos  usuários

moradores desses locais já cadastrados. 

Para  acompanhar  a  implementação  as  ações  do Programa,  foi  instituído  o  Comitê

Gestor  Interinstitucional  do  Programa  Brasil  Sem Miséria  no  Amazonas,  que  teve  como

membros:  SEAS (Coordenação),  SUSAM, SEDUC, SETRAB, SDS, SEPROR, SEPLAM,

SEPED, SEIND, SEARP, SUHAB, AFEAM, CEF, COEGEMAS e COSEMS/AM, além do

Conselho Gestor do Projeto Água Para Todos no Estado do Amazonas.

Essas  instâncias  também  foram  criadas  nos  níveis  municipais  e  comunitário  com

objetivo, dentro de seus respetivos âmbitos de atuação, de analisar e acompanhar a execução

do projeto e efetuar sugestões para melhoria do desempenho das atividades. Essa atuação se

dava  por  meio  da  expedição  de  pareceres  técnicos,  ações  de  vistorias  da  instalação  dos

sistemas,  orientação  das  equipes  responsáveis  pelo  diagnóstico;  apoio  aos  processos  de

mobilização  comunitária  entre  outros,  em  atendimento  as  demandas  do  Comitê  Gestor

Estadual.

Objetivando a implantação de métodos destinados a promover o monitoramento da

qualidade  da  água  coletada  pelos  sistemas,  as  cisternas  comunitárias  instaladas  foram

cadastradas no Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo

Humano  do  Ministério  da  Saúde  (SISÁGUA),  instrumento  do  Programa  Nacional  de

Vigilância da Qualidade da Água para consumo Humano (VIGIÁGUA).

A execução  do APT/AM foi  feita  por  meio  de termo de contrato  firmado entre  a

SEMA e a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social (AADES), órgão

institucional  criado  com  a  finalidade  promover  o  apoio  à  execução  de  políticas  de

desenvolvimento econômico e social, no âmbito do Estado do Amazonas.

Como  um  dos  mecanismos  estabelecidos  objetivando  a  diminuição  do  risco  de

incidência de doenças de veiculação hídrica, assim como no PROCHUVA, foi a entrega de

filtros de barro (filtros de cerâmica) e hipoclorito de sódio a 2,5%, sendo que no APT/AM a

distribuição  da  barreira  química  foi  fruto  de  parceria  firmada  com  as  prefeituras  onde

encontram-se localizadas as comunidades beneficiadas.

Em ambas propostas a participação dos comunitários estava vinculada a assinatura do

Termo de Adesão aos programas. Ao término da instalação do sistema, o morador assinava o

Termo de Entrega.
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Figura  7  — Sistemas  instalados  em  flutuantes,  terra  firme,  área  de  várzea,  sistema
comunitário e troca da cobertura do telhado (palha x telha de alumínio) - sentido horário

Fonte: SDS (2008).
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Quadro  1 —  Quantidade  de  sistemas  domiciliares  instalados  (número  por  programa  e
município)

PROGRAMA PROCHUVA
PROGRAMA ÁGUA PARA

TODOS NO AMAZONAS
CALHA

DO RIO

MUNICÍPIOS

BENEFICIADO

S

QDE

SISTEM

A

CALHA

DO RIO

MUNICÍPIOS

BENEFICIADO

S

QDE

SISTEM

A

SOLIMÕES

COARI 118

PURUS

CANUTAMA 472
CODAJÁS 62 BERURI 650
MANACAPURU 311 LÁBREA 750
IRANDUBA 252 BOCA DO ACRE 548
MANAQUIRI 55 PAUINI 401
CAREIRO DA 

VÁRZEA
102 TAPAUÁ 544

AMAZONA

S

MAUÉS 105

SOLIMÕES

ANAMÃ 450
NHAMUNDÁ 156 ANORI 475
PARINTINS 80 CAAPIRANGA 458
SÃO 

SEBASTIÃO DO 

UATUMÃ

87

MANACAPURU 1504

MANAQUIRI 476

MADEIRA

MANICORÉ 109

NEGRO

BARCELOS 517
NOVO AIRÃO 200

BORBA
71 SÃO GABRIEL 

DA CACHOEIRA
941

NOVO 

ARIPUANÃ

136 SANTA ISABEL 

DO RIO NEGRO
211

PURUS
ANORI 169

AMAZONA

S

CAREIRO DA 

VÁRZEA
679

BERURI 26 ITACOATIARA 1176

TOTAL **

Expressio

n is faulty

**

TOTAL **

Expressio

n is faulty

**
  Fonte: SEMA (2017)
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Quadro  2  —  Quantidade  de  sistemas  comunitários  instalados  (número  por  programa  e
município)

PROGRAMA PROCHUVA
PROGRAMA ÁGUA PARA

TODOS NO AMAZONAS
CALHA

DO RIO

MUNICÍPIOS

BENEFICIADO

S

QDE

SISTEM

A

CALHA

DO RIO

MUNICÍPIOS

BENEFICIADO

S

QDE

SISTEM

A

SOLIMÕES

COARI 10

PURUS

CANUTAMA 22
CODAJÁS 5 BERURI 2
MANACAPURU 11 LÁBREA 53
IRANDUBA 7 BOCA DO 

ACRE

0

MANAQUIRI 4 PAUINI 1
CAREIRO DA 

VÁRZEA
4 TAPAUÁ 14

AMAZONA

S

MAUÉS 6

SOLIMÕES

ANAMÃ 10
NHAMUNDÁ 13 ANORI 10
PARINTINS 6 CAAPIRANGA 10
SÃO 

SEBASTIÃO 

DO UATUMÃ

8

MANACAPURU 25

MANAQUIRI 10

MADEIRA

MANICORÉ 2

NEGRO

BARCELOS 6
NOVO AIRÃO 0

BORBA 6

SÃO GABRIEL 

DA 

CACHOEIRA

5

NOVO 

ARIPUANÃ
13

SANTA ISABEL

DO RIO NEGRO
0

PURUS
ANORI 8

AMAZONA

S

CAREIRO DA 

VÁRZEA
12

BERURI 3 ITACOATIARA 20

TOTAL **

Expressio

n is faulty

**

TOTAL **

Expressio

n is faulty

**
Fonte: SEMA (2017).



35

3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Descrição do município do estudo

Iranduba,  Amazonas,  situa-se à  margem esquerda  do rio  Solimões,  na confluência

deste com o rio Negro, a população estimada é 44.503 habitantes e está localizado a uma

latitude 3°17′06″S e longitude de 60°11′09″W. Além da sede municipal, população ocupa os

ramais distribuídos pelo município, que cruzam o interflúvio em direção ao rio Negro ou ao

rio Solimões (IBGE, 2013).

Seu território  totaliza  2.214,251 Km² estando a uma altitude  de 60,00 m,  fazendo

limites com os municípios de Careiro, Manaquiri, Manacapuru, Novo Airão e Manaus, capital

do Estado do Amazonas, distanciando-se desta a cerca de 27Km via terrestre e 32Km via

fluvial (SEINFRA, 2013). 

O clima característico da região é do tipo tropical chuvoso e úmido, a umidade relativa

do ar é sempre alta,  principalmente nos meses de maior incidência de chuva. Em geral a

temperatura varia de 24°C a 33°C e raramente é inferior a 23°C ou superior a 36°C (1). 

O acesso a sede do município a partir de Manaus é feito seguindo-se por 7 Km pela

Rodovia Manuel Urbano que liga Manaus a Manacapuru (AM-070) até o entroncamento com

a Estrada Carlos Braga (AM-452), percorrendo-se mais 10 Km. A travessia do rio Negro se dá

por  meio  da  Ponte  Jornalista  Phelippe  Daou, e  por  sua  localização  próxima  a  capital,  é

acessível por água em todos os seus pontos através de canoa e/ou lancha, ou barco regional.

O município faz parte da região metropolitana de Manaus e sua estrutura econômica

está baseada: 

 Setor primário

Hortifruticultura:  cultivo  de  repolho,  tomate,  alface,  coentro,  pepino,  couve,

cenoura, feijão comum, feijão de metro, pimentão, tomate, mandioca, e frutas como

maracujá, melancia, mamão Havaí, e citros, além de milho e mandioca. 

Pecuária: bovino, plantel com gado do tipo nelore (corte/leite), girolândia (leite),

mista (corte/leite).

Pesca:  No  período  de  maio  a  novembro  ocorre  uma  grande  abundância,  e  o

excedente pescado é comercializado no mercado e feiras.

1 https://pt.weatherspark.com/y/28817/Clima-caracter%C3%ADstico-em-Iranduba-Brasil-durante-o-ano –
Acesso em 14/03/2018

https://pt.weatherspark.com/y/28817/Clima-caracter%C3%ADstico-em-Iranduba-Brasil-durante-o-ano
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Avicultura: atividade voltada para o consumo interno com criatório de galinhas e

frangos.

Piscicultura: criatório de tambaqui em açudes e matrinxã em tanques rede ou em

barragens em igarapés. 

Extrativismo Vegetal:  atividade  tradicional  no município  através  da extração de

produtos como madeira (muitas vezes exercidas de forma ilegal); os subprodutos

são aproveitados como lenha para olarias e padarias.

 Setor Secundário

Indústrias: olarias, serraria, frigoríficos, laticínios, panificadores.

 Setor Terciário

Comercio: Estabelecimentos comerciais.

Serviço: hotéis, pensões, mercado municipal, matadouro municipal e feira.

Além da produção de hortifrutigranjeiros, Iranduba, que já teve sua base econômica

centrada no setor primário, tem hoje instaladas em seu território agroindústrias de polpa de

frutas, de palmito e de lacticínios, cujos principais mercados consumidores estão localizados

na capital do Estado. Contudo, com a expansão imobiliária ocorrida na capital amazonense

nos meados dos anos 80 por conta do estímulo dado à construção civil, ocorreu uma explosão

na demanda  por  produtos  da  indústria  oleira-cerâmica,  fazendo  com que se  iniciasse  um

processo de investimento para a instalação de novas indústrias ceramistas (MARCIEL, 2013),

que hoje responde por cerca de 95%  dos tijolos utilizados na construção civil em Manaus e

que, com a inauguração da ponte rio Negro, obteve a redução de custo com o transporte, o que

permitiu investimentos na fabricação, mantendo o setor constantemente aquecido desde então.

(LOUZADA, 2016).

Citando o Relatório da ACERAM de 2012, Marciel (2013) informa que Polo Oleiro-

Cerâmico de Iranduba movimenta, em média, 80% da construção civil amazonense, gerando

no município, cerca de 2.000 empregos diretos e indiretos e abrangendo um total de 6.000

trabalhadores,  entre  prestadores  de  serviço  e  fornecedores,  com  um  total  de  25  olarias

instaladas e associadas a ACERAM. Marciel (2013) citando Trindade (1999), afirma que está

concentração deve se à relação de proximidade que o município tem com a capital do estado,

e a grande disponibilidade de argila de alta qualidade, principal matéria-prima desse ramo de

atividade econômica. 

Nos últimos anos Iranduba vem passando por significativas mudanças em face das

grandes obras de infraestrutura que ocorridas (ou ainda em execução) em seu território  como
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o Gasoduto Coari-Manaus, a Ponte Rio Negro, duplicação da Estrada Manoel Urbano e a

construção da Cidade Universitária da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), o que

deu  início  a  um  forte  processo  de  especulação  imobiliária,  passando  o  município  a  ser

considerado como extensão urbana de Manaus.

3.2 Descrição da localidade Costa do Jandira 

A área de estudo é uma região que se encontra à margem esquerda do rio Solimões,

cuja localização de seu ponto central tem como coordenadas W 3° 15’ 31” e S 60° 26’ 34”.

Possui  uma  extensão  linear  de  aproximadamente  13,5  Km,  sendo  formada  por  várias

comunidades:  Nossa  Senhora  de  Nazaré  da  EMBRAPA (Empresa  Brasileira  de  Pesquisa

Agropecuária) Nossa Senhora de Fátima e São João Batista, com as ações do PROCHUVA se

restringindo às duas últimas. O ramal acompanha o leito do rio, ultrapassando a divisa de

Iranduba com Manacapuru,  e pode ser facilmente acessado tanto por via fluvial  (pelo rio

Solimões) quanto por via terrestre, que se dá por meio da Rodovia AM-070, percorrendo-se

12 Km, deslocando-se por mais 8 Km até o final do Ramal do Caldeirão (também conhecido

como Ramal da Dona Mieko ou Ramal da Embrapa), quando se inicia a Estrada do Jandira,

tendo sido a comunidade escolhida para ser o piloto da iniciativa do PROCHUVA.

A localidade é constituída por habitações alinhadas ao longo da estrada, e por estar

estabelecida numa área de várzea, tem como característica ficar submersa na época da cheia,

alterando as relações cotidianas dos processos produtivos e sociais locais, pois alguns de seus

moradores possuem sítios em ecossistemas de terra firme e, no período de alta das águas dos

rios, se deslocam para essas áreas para plantar e comercializar os produtos produzidos nestes

locais. Na figura 8 observa-se a localização de Iranduba e na figura 9 a localização da Costa

do Jandira.
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3.3 Metodologia

Baseou-se  na  apreciação  de  um  conjunto  de  informações  disponíveis  e

recolhidas  junto  à  Secretaria  de  Estado  do Meio  Ambiente  do  Amazonas  (SEMA),

anteriormente  denominada  de  Secretaria  de  Estado  do  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento  Sustentável  (SDS).  Dessa  forma,  foi  possível  conhecer  todos  os

procedimentos  que resultaram na elaboração e posterior  execução dos programas de

captação de águas pluviais implantados pelo governo local. 

Essa  ação  consistiu  no  exame  da  fundamentação,  justificativas,  objetivos,

projeto  básico,  projeto  técnico  arquitetônico,  memorial  descritivo  e  características

técnicas  construtivas  (material  e  equipamentos  utilizados),  relatórios,  cartilhas,

apresentações,  vídeos  e  laudo  de  potabilidade  de  água  referentes  aos  Programas

Figura  8  — Localização  do  município  de  Iranduba,  mostrando  os  principais  investimentos  em
infraestrutura implantados

Fonte: RODRIGUES, M. S et al (2014).

Fonte: Fundação Vitória Amazônia – Acesso em 16/04/2018 

Figura 9 — Localização da área de interesse - Costa do Jandira 

Fonte: SARRI (2018). 
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PROCHUVA  e  ÁGUA  PARA  TODOS.  O  APT  não  teve  ações  realizadas  na

comunidade objeto deste trabalho.

Contribuíram,  ainda,  as  observações  feitas  e  coletadas  junto  à  equipe  de

execução  do  programa  e  os  documentos  resultantes  das  apreciações  feitas  pelas

instituições  de  controle  e  agentes  financiadores  que  auditaram  os  processos  de

implantação  das  propostas  objeto  do  estudo  em  questão.  Posteriormente,  tomou-se

como foco a apreciação da iniciativa implantada na comunidade objeto deste trabalho.

Técnicos da SDS realizaram na comunidade em 2008 por meio da aplicação de

questionário,  o  diagnóstico  socioambiental.  A  pesquisa  obteve  informações  sobre  a

existência  de  sistema  de  abastecimento  de  água  e  demais  estruturas/serviços

relacionados  a  saneamento  básico  presentes  no  local.   Além  disso,  identificou  a

tipologia das moradias: se construídas em alvenaria, madeira ou mista; qual o tipo de

cobertura utilizada;  e  em que tipo de relevo estava instalada (várzea/terra  firme) ou

ainda se eram do tipo flutuante.

Além disso, a pesquisa forneceu subsídios para o estabelecimento da logística

adequada para a execução dos serviços, e identificou as lideranças locais: professores,

presidente  de  associações  existentes  na  comunidade,  agente  de  saúde,  agentes  de

pastorais, autoridades religiosas locais etc.

Os resultados apresentados são frutos da análise, interpretação e sistematização

dos dados obtidos pela aplicação do instrumento do diagnóstico, o que possibilitou a

apresentação das observações, críticas e sugestões, objeto desta pesquisa. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O provimento de água potável para comunidades rurais no Amazonas, mesmo

com toda a disponibilidade hídrica em seu território, se apresenta como um desafio ao

governo local em razão das características geográficas e da dispersão demográfica das

pequenas  comunidades  interioranas,  o  que  dificulta  a  implantação  de  soluções  de

tecnologias  usuais  de  abastecimento  de  água,  com impacto  direto  sobre  a  saúde,  a

segurança alimentar e nutricional e, consequentemente, sobre a qualidade de vida das

famílias.

Iniciativas  governamentais  com  o  objetivo  de  promover  o  acesso  e  a

sustentabilidade  do uso da água por meio do aproveitamento das águas  pluviais  tão

abundantes na região vem sendo implementadas, a exemplo do PROCHUVA, de forma
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a  garantir  vida  e  desenvolvimento  humano  para  os  moradores  dessas  comunidades.

Trata-se  da  utilização  de  uma  tecnologia  simples,  de  baixo  custo,  ecologicamente

correta e de uso corrente entre os ribeirinhos da Amazônia, na qual a água da chuva é

captada do telhado através de calhas, armazenada e submetida a tratamento físico por

meio de filtros e químico, com a utilização de desinfetante químico para purificar a

água.  

A implantação do PROCHUVA na Comunidade da Costa do Jandira, localizada

no município de Iranduba e objeto deste estudo, constituiu-se numa oportunidade de

avaliação da experiência sob o ponto de vista técnico e construtivos dos sistemas, da

participação e aceitação das famílias beneficiadas, da sua viabilidade relativamente à

saúde pública,  e  de  sua  gestão  e  sustentabilidade,  objetivando  o  aprimoramento  de

iniciativa semelhante que venha ser implantada, capaz de atender as demandas de água

das famílias a serem beneficiadas com qualidade e em quantidade.

A gestão técnica e operacional da implantação dos sistemas de captação de águas

pluviais por meio do PROCHUVA consistiu da participação de dois grupos distintos.  

O primeiro grupo representado pela equipe de gestão contratada pelo tempo de

execução do programa, composta por um gerente executivo e dois técnicos, sendo um

responsável pela sistematização das informações coletadas e processos administrativos,

e  o  outro  pelas  atividades  de  campo,  como  a  mobilização  das  comunidades,

acompanhamento  e  monitoramento  das  ações  executadas.  Também  foi  de

responsabilidade dessa equipe a realização das oficinas de Educação em Saúde.

O  segundo  grupo  refere-se  à  equipe  operacional,  contratada  por  prazo

determinado, que realizou as atividades de levantamento de campo (atividade de pré-

empreendimento), obtendo informações referente à comunidade (logística, lideranças,

infraestruturas comunitárias etc.),  identificando e realizando o cadastro das moradias

com a  aquisição  de dados referentes  à  sua localização,  condições  de  acessibilidade,

registro fotográfico, georreferenciamento, tipologia, identificação do chefe da família e

número de moradores  entre  outros dados coletados,  sendo também responsável  pela

Assinatura do Termo de Adesão formalizando a participação no projeto das residências

selecionadas.  A  aplicação  do  questionário  base  do  levantamento  socioambiental  foi

realizado no período compreendido entre os dias 20 a 25/09/2007.

Receberem  os  sistemas  175  unidades  domiciliares  cadastradas  e  uma

infraestrutura comunitária (escola). Durante a execução do projeto foi instalado outro
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sistema  comunitário  em  uma  igreja.  Registra-se  ainda  que  quatro  moradores  locais

optaram por  não  participarem da  proposta  sob alegativa  de  que  seria  apenas  “uma

promessa do governo”.  Posteriormente,  quando do início da implantação do projeto,

houve  solicitação  da  liderança  comunitária  para  que  fossem  incluídos,  tendo  sido

viabilizada tal participação.

No total  foram beneficiados  717 moradores,  sendo que em oito domicílios  a

quantidade de residentes não foi informada por se encontrarem fechadas em razão do

local também ter como característica ser uma área utilizada como chácaras ou sítios,

sendo ocupados apenas nos finais de semana ou feriados. As informações referentes a

esses domicílios foram repassadas pelo líder da comunidade, que acompanhou a equipe

durante a realização do diagnóstico, além das observações visuais quando o item a ser

prospectado dizia respeito aos aspectos da tipologia das moradias.

O  número  médio  de  pessoas  por  unidade  familiar  foi  de  quatro  pessoas.

Observou-se  que  em  algumas  residências  havia  mais  de  uma  família  habitando  a

unidade residencial, algo que não é raro, sendo comum os filhos ao constituírem novas

famílias, continuarem residindo com seus pais. Apesar desse fato, o número de famílias

por moradia não indicava o número de sistema a ser instalado.  Este estava associado

apenas a unidade domiciliar,  ou seja,  cada moradia recebeu apenas um reservatório,

independentemente do número de família ali residente.

As  unidades  habitacionais  tinham  em média  57m²  de  área  construída.  Com

características  de  casas  de  várzea,  essas  moradias  possuíam altura  do  piso  ao  solo

girando  em torno  0,5  m²,  registrando-se  a  maior  altura  em 2,5  m.  Em geral  eram

constituídas por três módulos (sala, quarto e cozinha), com os banheiros localizando-se,

em sua maioria, em área separada da casa.

Os principais aspectos referentes à tipologia dessas habitações estão descritos

nos gráficos 1 a 3.

Gráfico 1 — Material de construção das residências
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3.98%

96.02%

ALVENARIA

MADEIRA

         Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da SDS (2008).

Gráfico 2 — Tipos de cobertura das residências

7.95%

31.25%

60.80%

TELHA DE BARRO
FIBROCIMENTO
ALUMIÍNIO

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da SDS (2008).

Gráfico 3 — Material da estrutura do telhado

Total de moradias: 175

Total de moradias: 175
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29.55%

69.32%

1.14%

NÃO INDENTIFICADA
CAIBRO
ENRIPAMENTO

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da SDS (2008).

Os aspectos relacionados a tipologia das moradias locais foram extremamente

relevantes,  pois  indicaram:  (i)  que  tipo  de  ecossistema  as  mesmas  se  encontravam

instaladas  (em  área  várzea,  terra  firme  ou  flutuante);  (ii)  a  existência  de  alguma

residência com cobertura de palha implicando na necessidade de troca da cobertura; (iii)

que tipo de logística seria empregada considerando especialmente a sazonalidade dos

rios amazônicos. 

A  escolha  do  tipo  de  cobertura  para  ser  utilizada  nas  residências  onde  se

pretende fazer o aproveitamento de águas pluviais é fundamental, pois além de cada

material ter um coeficiente de escoamento superficial (Ce) diferente e que influencia no

escoamento e consequentemente no acúmulo de água na cisterna, preferencialmente não

deve reter sujeira, evitando promover o crescimento de bactérias e parasitas, e não se

decompor (AZEVEDO, 2004).

Quanto aos itens pesquisados relacionados a existência de captação e tratamento

de água para consumo humano e ao saneamento básico, o estudo apontou os resultados

apresentados nos gráficos 4 a 10. 

Observou-se que a grande maioria da população local era abastecida por água

superficial retirada do rio Solimões e lagos existentes na área da comunidade.

Gráfico 4 — Manancial utilizado para abastecimento local

Total de moradias: 175
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2.27%3.98%

93.75%

 
CACIMBA
POÇO
RIO

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da SDS (2008).

Em relação ao aproveitamento de água de chuva, o diagnóstico demostrou que

apenas 22% das moradias locais faziam uso desse bem natural, ainda que esta seja uma

prática comum dos moradores da Amazônia. 

A esse respeito Azevedo (2004) comenta que “em qualquer lugar da Amazônia é

factível  o  aproveitamento  da  água  de  chuva,  mas,  para  o  consumo  humano,  é

recomendável que só seja fomentado para localidades rurais onde não existam sistemas

públicos de água ou haja escassez de outros mananciais”.

Essa afirmação é a provável explicativa para que na comunidade esse uso não

fosse uma realidade tão presente, em razão da grande disponibilidade hídrica no local

provenientes de outras fontes, e o mesmo tratamento utilizado nas águas captadas pelos

kit’s do PROCHUVA tornariam aquelas retiradas desses mananciais  aptas para usos

humanos. 

Gráfico 5 — Moradias que faziam aproveitamento de água da chuva

22.73%

55.11%

22.16%

NÃO RESPONDEU

NÃO FAZ USO

FAZ USO

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da SDS (2008).

Total de moradias: 175
und.

Total de moradias: 175
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Os reservatórios instalados nas residências recebiam água bruta dos mananciais,

com o tratamento sendo feito quando do seu uso, geralmente para fins de preparação

dos alimentos ou para ingestão.

No gráfico 6 observa-se que 59% das moradias não possuíam reservatório de

água  instalado.  Não  havia  na  comunidade  sistema  abastecimento  de  água,  ficando,

assim, sob a responsabilidade do comunitário, a instalação de uma unidade individual de

captação, recalque e reservação, suprindo a demanda de sua residência, o que implicava

na disponibilidade de recursos materiais e financeiros inacessíveis para a grande maioria

deles. 

Uma  das  principais  consequências  dessa  realidade  era  o  desconforto

proporcionado  ao  morador,  que  tinha  que  se  deslocar  até  a  beira  do  rio  (ou  lago),

transportando a água coletada até sua casa em baldes/latas, desperdiçando tempo que

poderia ser investido na produção (geração de renda), no cuidado com a casa e afazeres

domésticos, além do risco físico que acompanhava essa ação. 

Gráfico 6 — Moradias que possuíam reservatório de água instalado

13.07%

58.52%

28.41%

NÃO INFORMADO

NÃO POSSUI

POSSUI

Os gráficos 7, 8 e 9 referem-se aos aspectos voltados a garantir qualidade a água

coletada  e  então  utilizada  pelos  moradores.  O diagnóstico  apontou que  maioria  das

residências utilizava de algum tipo de tratamento garantindo a potabilidade desejada,

seja por meio do uso de filtro de cerâmica ou ainda através da desinfecção feita com o

uso de hipoclorito de sódio a 25% e de cloro, distribuídos pela prefeitura de Iranduba. 

Total de moradias: 175

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da SDS (2008).
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Gráfico 7 — Moradias que faziam tratamento da água coletada à época do 
diagnóstico

13.07%

9.09%

77.84%

NÃO INFORMADO

SEM TRATAMENTO

COM TRATAMENTO

Gráfico 8 — Tipo de tratamento utilizado para água coletada 

22.16%

51.14%

26.70%

NÃO INFORMADO

CLORO

HIPOCLORITO

Gráfico 9 — Moradias em que haviam filtro de cerâmica

12.50%

70.45%

17.05%

NÃO RESPONDEU

NÃO POSSUI

POSSUI

Total de moradias: 175

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da SDS (2008).

Total de moradias: 175
und.

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da SDS (2008).

Total de moradias: 175

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da SDS (2008).
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Em relação às condições de saneamento,  em apenas 17% das moradias havia

banheiro  instalado  (Gráfico  11),  o  que  significava  uma  carência  elevada,

comprometendo  a  qualidade  de  vida  das  pessoas  e  trazendo  impactos  à  saúde  da

população.  

A  ausência  de  esgotamento  sanitário,  seja  no  meio  rural  ou  urbano,  é  uma

importante fonte de contaminação hídrica (NEU et al., 2016). Segundo IBGE (2010),

15% dos domicílios  instalados no meio rural brasileiro  não possuem banheiros nem

sanitários, sendo que na Amazônia este total é de 19%. Os números da comunidade

pesquisada são da ordem de 70%.

Neu et al. (2016), dispondo sobre estudos realizados na Região Norte do País,

afirma  que  a  maior  parcela  da  população  residente  na  zona  rural  “usa  fossas

rudimentares, valas, e, nas áreas ribeirinhas, o próprio rio como esgoto”.  

Essa  realidade  encontra-se  retratada  nos  dados apresentados  pelo  diagnóstico

referente  às  comunidades  da Costa  do Jandira,  o  que colocava  os  moradores  locais

suscetíveis a contraírem doenças causadas por micro-organismos presentes em água não

tratada ou contaminada, pois não havia coleta e tratamento de esgoto, e poucas moradias

possuíam fossa séptica.

Gráfico 10 — Moradias que tinham banheiro instalado junto a residência

12.50%

70.45%

17.05%

NÃO RESPONDEU

NÃO POSSUI

POSSUI

Uma questão pesquisada no diagnóstico realizado tratava-se da incidência de

doenças relacionadas à veiculação hídrica, que tinha como propósito ser um balizador

das possíveis melhorias que o PROCHUVA poderia ter levado à comunidade, a partir

do consumo pelos comunitários de uma água de melhor qualidade. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da SDS (2008).

Total de moradias: 175
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Segundo informações colhidas junto a SDS, o dado obtido se mostrou inválido,

pois a informação que era colhida junto ao morador, que via de regra, mencionava dor

de barriga, diarreia, dor de cabeça, vômitos etc., sintomas que poderiam estar associados

a  diversas  enfermidades.  Como não  havia  um profissional  devidamente  qualificado

avaliando continuamente  as  demandas  de saúde,  pois  a  prefeitura  local  não  possuía

posto de saúde instalado na localidade, não houve a garantia de qualificação ao dado

coletado. 

Entretanto, uma referência pode ser levada em conta a partir da fala da Agente

de Saúde, captada para produção de vídeo institucional pela SDS, onde ela se expressa: 

ALDENIZA NASCIMENTO (Auxiliar de Enfermagem – Costa do Jandira,
Iranduba). “As pessoas bebiam água do rio que é uma água barrenta, e essa
água estava causando hepatite.  Então, agora melhorou,  as  pessoas estão
tomando água da chuva e nós vemos que é uma água de qualidade”.

Outras  observações  são dignas  de serem mencionadas,  especialmente aquelas

relacionadas aos aspectos técnicos-construtivos e da qualidade da água captada pelos

sistemas.

Quanto aos aspectos técnicos-construtivos um desses diz respeito às plataformas

de sustentação dos reservatórios, que em algumas situações não foram instaladas junto

das cozinhas e a uma altura que garantisse o acesso a água captada com menor esforço,

permitindo fazer-se uso apenas da força da gravidade para viabilizar seu consumo.

Foram relatados  o  recalque  de  algumas  dessas  estruturas  em decorrência  do

esforço exercido sob o solo quando os reservatórios passaram a receber a água captada.

Essa ocorrência foi resolvida a partir da orientação de que se fosse feito o apiloamento e

o  lançamento  de  uma camada  de  concreto  magro  no fundo das  cavas  de  fundação

recebedoras dos esteios de sustentação, assim como acréscimo de uma peça de madeira

rente ao solo na parte inferior da plataforma.

O sistema previa como primeira barreira física voltada a garantir  qualidade a

água coletada, a instalação de um filtro de tela bindim (também conhecida por manta de

drenagem),  como  pode  ser  observada  na  figura  10,  destinado  a  reter  as  impurezas

grosseiras carreadas do telhado, que seria um separador em uso já no primeiro estágio

da captação. A alta capacidade de retenção desse dispositivo resultava no acúmulo de

água  na  calha  com consequente  aumento  de  peso,  vindo  a  ocasionar,  em algumas

situações,  o  desabamento  do  “beiral”  dos  telhados  das  residências,  muitas  vezes
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construídas com material da própria floresta e sem a técnica adequada para suportar tal

esforço. Assim optou-se por não se utilizar mais tal dispositivo.

Como  no  início  da  precipitação  ocorre  a  lavagem  do  telhado  arrastando

impureza que precisam ser descartadas  e  o mercado dispõe dos denominados filtros

autolimpantes  para  água  de  chuva  (Figura  11),  a  instalação  desse  separador  já  no

primeiro  estágio  da  captação  objetivando  filtrar  as  sujeiras  mais  grossas,  como por

exemplo folhas, fezes de animais, pequenos insetos etc., seria uma medida apropriada

para tratar essa questão.

Os  moradores  da  comunidade  receberam  orientações  quanto  ao  manejo

adequado  dos  sistemas,  de  forma  garantir  qualidade  a  água  coletada.  Como  já

mencionado,  ficou  estabelecido  o  descarte  da  água  captada  durante  os  primeiros  5

minutos, visto que o volume de água precipitada durante esse período seria o suficiente

para lavar o telhado e a calha retirando as impurezas (poeiras, folhas, galhos, fezes de

aves, etc.). 

Decorrido o período recomendado, o registro deveria ser fechado para que então

a  água  subisse  para  o  reservatório.  Em  geral  essa  prática  não  era  observada,

especialmente quando a ocorrência da chuva se dava no período noturno e, mesmo de

dia,  causava  desconforto  pois  sujeitava  o  morador  sair  durante  a  ocorrência  da

precipitação para efetuar o procedimento indicado.

Figura  10  — Instalação  da  Tela  Bindim  que
posteriormente deixou de ser utilizada

Fonte: SDS (2008).
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Andrade Neto (2015) afirma que “[...]  em geral,  a  contaminação da água da

chuva ocorre quando lava o ar das camadas mais baixas da atmosfera e, sobretudo, na

superfície de captação [...]”. 

Sugere-se a incorporação de um desses mecanismos em futuras propostas, como

aquele apresentado por Andrade Neto (2015),  apud Martinson e Tomas (2003), aonde

os primeiros volumes de água vão para o reservatório de acumulação, que possuí no

fundo  uma  tubulação  de  descarte.  Quando  água  atinge  o  nível  de  entrada  deste

reservatório,  esta  é  encaminhada  para  o  reservatório  final.  Passada  a  chuva  basta

proceder-se a abertura do dreno para que se dê o descarte da água e sujeira acumulada

(Figura 12).

Uma prática local identificada foi a lavagem da área de captação - o telhado -

realizada por alguns moradores, que não estava incluída naquelas orientações referentes

à manutenção e uso dos sistemas, tratando-se de uma iniciativa de alguns comunitários,

indo na mesma linha de pensamento de autores como Heijnen (2012), dispondo que “a

limpeza  periódica  do  telhado  e  a  remoção  de  galhos  das  árvores  irão  reduzir  a

poluição”.

Figura  11  —  Dispositivo  de  descarte  de  impurezas
grosseiras

Fonte:  http://www.sempresustentavel.com.br/hidrica/
minicisterna/filtro-de-agua-de-chuva.htm. Acesso em:
4 jan. 2018.
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Andrade  (2009)  analisou  a  água  captada  pelos  sistemas  instalados  pelo

PROCHUVA, armazenada e consumida pelos moradores da comunidade Nossa Senhora

de Fátima, situada na Costa do Jandira (W-3°15’31” e S-60°26’34”), buscando verificar

se  atendia  aos  padrões  de  potabilidade  (Figura  13).  O  estudo  demonstrou  que  os

parâmetros físico-químicos analisados não apresentaram concentrações de substâncias

químicas de importância sanitária, indicando que a água coletada era de boa qualidade.

Entretanto, a presença de Escherichia Coli ou coliformes termotolerantes e coliformes

totais encontradas em todas as amostras analisadas, independentemente do tipo de área

de captação, indicaram a água imprópria para o consumo humano. 

Por essa razão e durante a realização de Oficinas de Educação em Saúde com

temáticas  que  versaram sobre  saneamento  básico,  ações  de  saúde e  meio  ambiente,

foram entregues para cada moradia e infraestrutura beneficiada filtros de barro (filtros

de cerâmica), acompanhados de um frasco de 100mL de hipoclorito de sódio a 2,5%,

que já era regularmente distribuída pelo município.

Foram distribuídos cartazes com informações (Figura 14) sobre os cuidados que

o comunitário devia ter com a água coletada e com o manuseio do filtro e do hipoclorito

de  sódio,  e  ainda  fixados  nos  locais  de  reunião  dos  comunitários  (igrejas,  centros

comunitários, campos de futebol etc.), assim como nos barcos de linha que serviam a

comunidade.

Figura 12 — Exemplo de dispositivo de descarte das primeiras águas

Fonte: Andrade Neto (com adaptações).
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A edição da cartilha na versão em espanhol deu-se em razão do PROCHUVA ter

sido apresentado por ocasião da EXPO-ZARAGOSA exposição internacional realizada

entre 14 de junho e 14 de setembro de 2008, realizada na cidade espanhola que teve

como tema "Água e desenvolvimento sustentável".

Figura 13 — Coleta de amostra da água captada para análise

Fonte: SDS (2008).

Figura 14  — Instrumentos de uso no processo de comunicação – cartilha e
cartaz

Fonte: SDS (2008).
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Relatório da SDS demonstra que as águas captadas pelos sistemas instalados na

comunidade foram utilizadas  para uso mais nobre,  ou seja,  para beber e preparo de

alimentos  (gráfico  12),  seguido  do  emprego  em atividades  de  limpeza,  incluindo  a

higiene pessoal.

78.21%

4.47%

10.06%
1.68%5.59%

Gráfico 11 — Usos da água coletada

EM USO - BEBER/ALIMENTO

EM USO - BEBER/ALIMENTO/LIMPEZA

EM USO - LIMPEZA

SEM USO - AVARIADO

SEM INFORMAÇÃO - CASA FECHADA

No que se refere a questão da elegibilidade das comunidades, as ações na Costa

do  Jandira  ocorreram  em  razão  da  localidade  ter  sido  indicada  pela  prefeitura  de

Iranduba, julgando-se que tal  recomendação tenha se dado em razão ter atendido os

critérios para tanto previstos pelo PROCHUVA. 

Entretanto,  o  que  se  observou  é  que,  a  despeito  das  dificuldades  que  os

moradores locais tinham à época em obter água com qualidade para uso especialmente

como alimento  e  na  higiene,  toda  área  é  banhada  pelo  rio  Solimões.  O modelo  de

abastecimento a ser empregado no local poderia contemplar uma tecnologia que fizesse

uso  deste  manancial,  visto  que  o  diagnóstico  realizado  demonstrou  que  94%  dos

comunitários já se utilizavam do curso d’água, bem como do Lago do Ariaú que na

época da cheia é inundado pelas águas do grande rio, para saciarem suas demandas por

água. 

Entende-se  que  os  critérios  de  qualificação  e  participação  das  comunidades

precisa  estar  isento  de  interesses  políticos.  Essa  indicação  deve  contemplar  o

atendimento  das  características  locais  que  permitam  identificar  o  grau  de

vulnerabilidade hídrica a que o povoamento fica sujeito diante dos regimes de subida e

Total de moradias: 175
und.

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da SDS (2008).



54

descida  dos  rios,  e  das  opções  locais  para  o  suprimento  da  demanda  de  água  de

qualidade.

Um aspecto importante e que representa praticidade para o usuário dos sistemas

é o seu local de instalação. Sugere-se que os mesmos devam ser instalados junto às

cozinhas e de preferência do lado em que a área de captação não esteja próxima de

árvores, evitando que suas as folhas ou excrementos de animais que dela se utilizem

caiam  sobre  o  telhado.  Os  tanques  de  armazenamento  devem  localizar-se  o  mais

próximo quanto possível da calha, garantindo altura hidráulica para que seja instalada

tubulação próxima ao fundo do reservatório servindo diretamente o jirau/pia da cozinha

dessas  moradias,  conforme  foi  observado  em  algumas  residências  atendidas  pelo

programa, iniciativa promovida pelos usuários.

Quanto à garantia de qualidade da água de chuva coletada, é importante ressaltar

que a eliminação das primeiras águas captadas é fundamental como barreira sanitária.

Conforme mencionado anteriormente, no PROCHUVA esse descarte era feito a partir

do acionamento do registro instalado na tubulação de rejeite logo que se iniciasse a

precipitação, sendo que, em geral, essa prática não era observada. A literatura sobre o

assunto apresenta vários tipos de dispositivos de desvio automático das primeiras águas

voltados a garantir tal proteção e que proporcionam maior conforto para o usuário dos

sistemas.  Sugere-se a  incorporação de um desses mecanismos em futuras  propostas,

assim como a instalação de filtros autolimpantes, dispositivos de descarte de impurezas

mais grossas a ser instalado antes da entrada da água captada pelos reservatórios.   

As soluções  simplificadas  de tratamento  da água por meio  de hipoclorito  de

sódio  e  pelo  método  de  filtragem da  água  com uso  de  filtros  de  cerâmica,  devem

constituírem-se em uma etapa presentes em futuras propostas.  

Um fato constatado foi que muitos moradores readequaram seus sistemas às suas

necessidades,  utilizando-se  dos  kits  instalados  pelo  programa  para  atendimento  das

demandas  de  suas  atividades  agrícolas  ou  para  o  consumo,  conforme  relatado

anteriormente.  Desta  forma,  a  construção  e  instalação  dos  sistemas  deve  ser  de

tecnologia  simples,  passíveis  de  sofrer  adaptações  que  se  fizerem  necessárias  ao

atendimento  dessas  demandas,  desde  que  sejam  compatíveis  com  as  diretrizes  do

programa,  considerando-se  ainda  o  fato  de  que  alguns  comunitários  têm  suas

propriedades instaladas em ecossistemas de várzea e terra firme e quando da cheia dos

rios, transferiam para os sistemas para suas moradias instaladas nas terras altas.
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A utilização da mão-de-obra disponível na região mesmo que pouco qualificada

deve ser estimulada e fortalecida, buscando proporcionar aos que tiverem oportunidade

de  ocupar  alguma  atividade  dentro  do  processo  de  instalação  dos  reservatórios,

aprendizado, qualificação e melhoria profissional. 

Conforme pode ser observado, alguns formulários que resultaram do diagnóstico

apresentaram  dados  incompletas.  A  justificativa  obtida  junto  a  SDS  era  que  o

responsável  pela  unidade  familiar  estaria  ausente  no  momento  da  realização  da

pesquisa, trabalhando na agricultura (roçado) em uma área distante de sua casa, visto

que  o  entrevistado  não  tinha  resposta  a  todas  as  questões  apresentadas,  ou  porque

algumas das residências locais permanecerem fechadas durante a semana, com presença

de seus proprietários somente aos sábados e domingos, dado ao seu uso como moradias

para descanso e lazer.

Apesar de tais levantamentos incompletos não terem causado nenhum transtorno

aos  processos  de  instalação  dos  reservatórios,  uma  pesquisa  mais  apurada

proporcionaria informações que poderiam resultar no conhecimento melhor da realidade

local, de tal forma que pudesse subsidiar outras propostas de políticas públicas para a

localidade a partir da identificação de demandas que tal diagnóstico apresentasse. Assim

seria  oportuno  que  em  novas  propostas  fossem  estabelecidos  mecanismos  tais  que

proporcionem o atendimento de todas as indagações apresentadas, de tal forma que a

pesquisa  fosse  a  mais  representativa  quanto  possível  da  realidade  encontrada.  A

participação de membro da comunidade junto a equipe do levantamento poderia ser uma

alternativa, ficando este responsável em obter os dados complementares após a primeira

visita ao morador ausente.

Destaque especial  precisa ser dado aos processos de mobilização comunitária

realizados  e  voltados  à  apropriação  da  proposta  pelos  moradores  beneficiados.  As

oficinas de apresentação do programa e de educação em saúde foram oportunidades

onde  a  participação  dos  comunitários  na  construção  de  toda  estratégia  do  processo

mostrou-se  fundamental,  assim  como  das  diversas  formas  de  organizações  sociais

existentes  no  local  (associações/cooperativas)  em  articulação  com  o  poder  público,

contribuíram para o crescimento desse sentimento de pertença. Para futuras propostas

qualquer inciativa neste sentido deve ser potencializada.

Considerando-se  que  após  a  instalação  dos  reservatórios  o  poder  público  se

ausenta da comunidade, a participação social se torna primordial para que se efetive um
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modelo  de operação que  garanta  a  sustentabilidade  da proposta,  pois  é  certo  que  a

presença, mesmo pequena da sociedade, via de regra, cria uma sensação de apropriação

e compromisso, a partir do exercício de processos de gestão partilhada e participativa.

Nesse sentido,  qualquer  iniciativa  que venha fortalecer  essa participação precisa ser

estimulada,  viabilizada  e  implementada,  o que poderia  ser  feito  por  meio de outros

atores governamentais que tenham ações nas comunidades beneficiadas, a exemplo dos

órgãos de apoio à  agricultura,  de fiscalização ambiental  ou de saúde,  visto ter  sido

identificado  uma baixa  capacidade  dos  comunitários  para  melhor  gestão do projeto,

resultando,  ainda  que  em  raras  situações,  na  retirada,  outro  uso,  ou  abandono  do

sistemas pelo morador. 

Uma prática  que  deve  ser  intensificada  em todas  as  etapas  do  processo  é  a

utilização dos materiais didáticos e de divulgação previstos e que foram produzidos pelo

projeto -  cartazes,  banners,  cartilhas,  vídeo – oportunizando o acesso às orientações

necessárias que garantam o bom funcionamento e manutenção dos sistemas, além do

tratamento a água coletada. 
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5 CONCLUSÃO

Diante  do  exposto,  entende-se  como  sendo  necessário  a  continuidade  do

processo de expansão das ações que tratam do aproveitamento de água da chuva no

Amazonas, contemplando a implementação de tecnologias testadas, de baixo custo e de

comprovada eficiência, apoiando a meta de universalização do acesso à água em áreas

rurais, que se mostra capaz de ofertar água para o consumo humano e para a produção

agrícola em quantidade e qualidade suficiente

Entretanto, não se pode perder de vista que essas soluções devem ser ajustadas a

realidade  local;  que  o  enfoque  não  deve  ser  político  e  sim  estratégico  buscando

demonstrar  o  risco  e  as  consequências  que  o  uso  de  uma  água  sem  qualidade

proporciona; que a melhoria  nesse atributo da água leva a redução da contaminação

garantindo segurança alimentar, mas que a alteração do consumo de água do rio pela

pluvial  envolve uma mudança de cultura que deve ser objeto de intenso trabalho de

conscientização  e  sensibilização,  vital  para  a  internalização  de  seu  uso  pelos

beneficiários.

O  que  a  realidade  demonstra  é  que  as  comunidades  rurais  concentradas  ou

mesmo  isoladas,  sempre  necessitam  de  apoio.  Por  mais  paradoxal  que  seja,  na

Amazônia o acesso a água apropriada para uso humano evidência esse fato, tornando-se

um  problema  significativo  em  especial  para  os  domicílios  de  baixa  renda  e

assentamentos precários, impondo ao poder público a realização de ações que, dado as

características locais,  podem ter como forma de abastecimento o aproveitamento das

águas pluviais.

Caracterizando-se  por  ser  uma  solução  individual  facilitada  pela  abundância

pluviométrica no Amazonas, o que a torna fisicamente acessível com a possibilidade de

tratamento local, essas iniciativas mostram-se viáveis, podendo vir a constituírem-se na

superação do desafio  de  proporcionar  a  essas  comunidades  o fornecimento  de água

apropriada  para  o  consumo,  minimizando  os  efeitos  da  escassez  de  água  potável  e

garantindo seu acesso de forma regular.
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