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RESUMO
O método SODIS é utilizado em vários lugares do mundo como técnica de obtenção de água potável.
Comprovadamente a técnica inativa organismos patogênicos como bactérias e vírus. No entanto havia
uma lacuna no tocante a uma eventual alteração dos parâmetros físico-químicos da água que a pudesse
tornar imprópria para o consumo humano. A presente pesquisa avaliou os parâmetros químicos da água
após o uso do SODIS em garrafas PET por um período de 7 dias ininterruptos. Os resultados indicaram
que a amostra de água exposta a radiação solar não sofreu influência dos constituintes químicos do PET
que pudessem proporcionar alterações nas características físico-químicas da água.
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Abstract
The SODIS method is used in several places in the world as a technique for obtaining drinking water.
Undoubtedly, this technique inactives pathogens like bacteria and viruses. However there was a gap
regarding a possible change of physico-chemical parameters of the water that could become unfit for
human consumption. The present study evaluated the chemical parameters of the water after use SODIS
in PET bottles for a period of 7 continuous days. The results indicated that the water sample exposed to
solar radiation did not suffer influence of the chemical constituents of PET that could provide changes in
the characteristics physico-chemical water.
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1 INTRODUÇÃO

Ao redor do mundo existem inúmeras comunidades que neutralizam
microorganismos presentes na água coletada em poços ou cisternas, utilizando
garrafas PET (Tereftalato de Polietileno) expostas ao sol por um determinado período
do dia. É comprovado em laboratório que esta técnica, denominada SODIS (Solar
water disinfection), reduz a zero o número de microorganismos. Segundo Moretto
(2009), “Alguns trabalhos de pesquisa mostraram que o SODIS inativa as seguintes
bactérias: Escherichia coli, Vibrio cholerae, Streptococcus Faecalis, Pseudomonas
aeruginosa, Shigella flexneri, Salmonella typhi, Salmonella enteritidis, Salmonella
paratyphi)

e

alguns

vírus,

tais

como:

bacteriófago

f2,

rotavírus,

vírus

da

encefalomiocardite, segundo (WEGELIN et al, 1994), citado por Paterniani e Silva
(2005), e oocistos de Cryptosporidium SP. (MÉNDEZ-HERMIDA et al, 2005). Tais
resultados têm sido animadores, uma vez que esses microrganismos são de difícil
inativação, até mesmo com o uso de tecnologias mais avançadas.”
O Manual de Treinamento e Divulgação do SODIS, elaborado inicialmente pelo
Lions Clube da Suíça em fevereiro de 2006, traduzido para o português por Luciano
Simões da Silva afirma que “Pelo menos um terço da população dos países em
desenvolvimento não tem acesso a água de beber potável. A falta de um
abastecimento e saneamento adequados contribui para um sério perigo à saúde e
expõe muitos ao risco de doenças através da água contaminada. Diariamente, cerca de
6.000 crianças morrem de desidratação causada pela diarréia. A difícil situação da
saúde tem sido em muitas áreas, melhorada após a introdução da Desinfecção Solar
da Água (SODIS) como método de trata- mento a nível familiar. Hoje, a SODIS é usada
por mais de 2 milhões de pesso- as em mais de 20 países. Uma especial avaliação da
influência sobre a saúde nestas áreas demonstrou que a SODIS, combinado com o
melhoramento do comportamento higiênico, pode reduzir a incidência de diarréia de 20
a 70%.
Uma variedade de experiências tem sido feita com diferentes abordagens
durante a implementação do Projeto SODIS.
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O que motivou o pesquisador, ao presente estudo, foi a importância de
descobrir se a técnica SODIS compromete a potabilidade da água no tocante aos seus
aspectos físico-químicos. Em caso de alteração significativa em tais parâmetros que
comprometa sua potabilidade, pode se estar substituindo o risco biológico por riscos
físico-químicos.

JUSTIFICATIVA
O método SODIS, comprovadamente inativa organismos patógenos eventualmente presentes na água, no entanto, os estudos sobre o assunto não trazem muitas
informações quando aos parâmetros físico-químicos da água após a realização da
desinfecção.

OBJETIVOS
Descobrir eventual comprometimento de amostras de água no tocante aos
aspectos físico-químicos.

Específicos:
•

Caracterizar amostras de água previamente expostas à radiação solar pelo
método SODIS;

•

Comparar as características das amostras de água expostas à radiação solar
(Amostra-Teste) com aquela denominada Amostra-controle;

•

Analisar baseado nas determinações da Portaria 2.914/2011 do Ministério da
Saúde a ocorrência de alterações nos parâmetros físico-químicos das amostras.

2 MATERIAL E MÉTODO
Material: Foram utilizadas, para este estudo, duas garrafas incolores de um
refrigerante de ampla aceitação no mercado; dois litros de água destilada, gentilmente
ce- didos pelo Laboratório de Oceanografia Geológica do Instituto de Ciências do Mar
(Labomar) da Universidade Federal do Ceará (UFC).
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Método: O método SODIS foi empregado realizando-se o procedimento similar
ao ado- tado pelas comunidades. Foram utilizadas garrafas de refrigerante incolores
com capacidade de um litro cada, feitas de PET devidamente higienizadas, cheias com
água destilada. Uma das garrafas (Amostra-Teste) foi exposta ao sol pelo período de
sete dias ininterruptos e a outra garrafa (Amostra-Controle) foi mantida ao abrigo da luz
solar em uma bolsa térmica pelo mesmo período. Por fim, as amostras foram enviadas
para um laboratório de análises de água para realizar a caracterização físico-química
da água.

Análises

laboratoriais:

Foram

realizadas

análises

físico-químicas

para

caracterizar os seguintes parâmetros: Alcalinidade Parcial; Alcalinidade Total; Amônia;
Bicarbonatos; Cálcio; Carbonatos; Cloretos; Cloro Residual Livre; Condutividade; Cor
Aparente; Dureza Total; Ferro Total; Hidróxidos; Magnésio; Nitrato; Nitrito; PH;
Potássio; Só- dio; Sólidos Totais Dissolvidos; Sulfato e Turbidez.
Os resultados obtidos foram os seguintes:

Figura 1: Resultados das Análises físico-químicas referentes à Amostra- Controle.
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Figura 2: Resultados das Análises físico-químicas referentes à Amostra-Teste.

3 CONCLUSÕES
WEGELIN (2001) concluiu sua pesquisa afirmando que pode haver formação
de fotoprodutos do PET na parte externa das garrafas, entretanto isto não representa
um risco para a saúde de quem irá ingerir a água.
O autor afirma ainda que os resultados de diversos estudos realizados na
Europa e Ásia sugerem que as garrafas PET são excelentes recipientes para águas
minerais e refrigerantes e ainda adequados para serem utilizados no método SODIS
sendo bastante resistentes à exposição prolongada à luz solar.
A partir da caracterização físico-química verificou-se queque os resultados
obtidos nas análises foram satisfatórios e se mostraram em conformidade com os
limites permitidos pela Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde. Uma vez que foi
realizado

apenas um ensaio,

recomenda-se a

continuidade

desta pesquisa

considerando uma amostragem significativa. Sugere-se, ainda, que novas pesquisas
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devam ser realizadas para verificar a possibilidade de contaminação da água com
fotoprodutos oriundos do PET.
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Figura 3: Laudo Técnico de Análises referente à Amostra-Piloto. (Análise prévia)
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Figura 4: Laudo Técnico de Análises referente à Amostra-Teste
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