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Introdução 

A qualidade da água é um conjunto de características físicas, químicas e biológicas que ela apresenta, de acordo com o 

a sua utilização. Os padrões de classificação mais usados pretendem classificar a água de acordo com a 

sua portabilidade, a segurança que apresenta para o ser humano e para o bem estar dos ecossistemas.  

Assim, de acordo com a sua utilização, existe um conjunto de critérios e normas para a qualidade da água, que variam 

com a sua finalidade, seja ela consumo humano ou agrícola, lazer ou manutenção do equilíbrio ambiental. 

O reuso das águas possibilita, através do tratamento de efluentes, a recuperação de volumes significativos de água, 

destinados a usos que requeiram padrões menos exigentes de qualidade, favorecendo a manutenção de mananciais 

adequados para abastecimento humano, segundo Santos e Mancuso (2002)[1]. 

 

Materiais e Métodos 

Foram avaliadas 60 amostras, sendo 15 amostras de água/entrada no destilador, 15 amostras água/saída no destilador, 

30 amostras de água destilada, coletadas nos municípios de Janaúba e Montes Claros no mês de abril e maio do ano de 

2014. As análises ocorreram no Laboratório de Qualidade de Águas COPASA-MG e laboratório de solos da EPAMIG 

Norte de Minas. Os parâmetros aferidos foram: pH, macro e micronutrientes (Tabela 1.0), densidade, cor, turbidez, 

(Tabela 1.1) e microbiológicas (Tabela 1.2).  

Resultados e Discussão 

Como pode ser observado na (tabela 1.0) a eliminação dos micronutrientes, são mais eficazes comparando com os 

macronutriente, isso se dar pelo raio atômico dos mesmos e a eficiência dos destiladores. A variação das médias do pH 

não foi significativa corelacionadas com os micros e macronutrientes, mais uma vez provando a qualidade dos 

destiladores. A (tabela 1.1) comprova que a densidade manteve constante, uma vez sabendo que a densidade e uma 

relação entre m (massa)/v (volume), com a não diminuição dos minerais já era previsto esse resultado. O parâmetro cor 

foi significativo com relação aos trabalhos apresentados pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte [2]. 

As amostras turbidez foram semelhantes aos que o MS- ministério da saúde (Padrão microbiológico de portabilidade da 

água para consumo humano) [3]. 

Conclusão 

Os destiladores nos órgãos públicos, não passam por manutenção. Os dados aferidos (Tabela 1.0) provam que a 

qualidade efetiva das máquinas não baseiam os dados que o fabricante estabelece, isso também e visível nas analises 

microbiológicas, devido essa água ser de regiões diferentes as medias não foram significativas. Quando observada em 

separado Janaúba / Montes Claros, as médias se diferem tornando possível esclarecimento da qualidade da água, 

segundo a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG [4], a água da cidade de Montes Claros 

apresenta em sua maior composição, alto teor de Ca
+, 

maquinando os dados da qualidade da água de Janaúba, que a 

concentração de Ca
+
 é pequena. 
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Tabela 1. Paramentos químicos qualidade da água. 

    

 Média Entrada Média Saída Média Destilada 

pH 7,34 7,28 6,98 

N (NO3- mg L-1) 1,20 0,56 0,69 

P (mg L-1) 6,85 3,25 3,16 

K (mmolc L-1) 0,31 0,30 0,30 

Ca (mmolc L-1) 2,30 1,20 1,25 

Fe (mg L-1) 1,10 1,00 0,11 

B (mg L-1) 0,20 0,18 0,02 

Mn (mg L-1) 4,32 3,95 0,35 

    

 

 

 

Tabela 1.1 Parâmetro de densidade, cor, turbidez. 

    

 Média Entrada Média Saída Média Destilada 

Densidade d/(g cm3 ) 0,998 0,998 0,996 

Cor 1 1 1 

Turbidez 1,0 uT(2) em 95% das 

amostras 

1,0 uT(2) em 93% das 

amostras 

1,0 uT(2) em 90% 

das amostras 

    
NOTAS: (1) Valor Máximo Permitido.  
(2) Unidade de Turbidez. 

 

 

 

 

Tabela 1.2 Parâmetros microbiológicos. 

    

 Média Entrada Média Saída Média Destilada 

Escherichia coli ou coliformes 

termotolerantes 

Ausência em 100ml Ausência em 100ml Ausência em 100ml 

Coliformes totais Sistemas que analisam 

40 ou mais amostras por 

mês: Ausência em 

100ml em 95%. 

1 1 

Turbidez 1,0 uT(2) em 95% das 

amostras 

1,0 uT(2) em 93% das 

amostras 

1,0 uT(2) em 90% das 

amostras 

    
(1) Sistemas que analisam 40 ou mais amostras por mês: Ausência em 100ml em 95%. 


