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RESUMO 

 

 
O uso de cisternas para armazenar água durante os meses sem precipitação contribui para 

minimizar o problema da quantidade, mas a potabilidade muitas vezes pode ser inadequada. 

Dessa forma o presente estudo teve como objetivo realizar um estudo da qualidade de águas 

de cisternas da zona rural do município de Caraúbas-RN. Devido ao grande contato com 

fatores que proporcionam problemas microbiológicos e físico-químicos, avaliar e ou 

quantificar os paramentos de potabilidade se faz necessário. Por tanto esse trabalho avalia a 

águas de cisternas no assentamento Glênio Sá, assim como sua adequação quanto aos padrões 

de qualidade e identidade estipulados pela legislação brasileira. O uso de questionário e 

observações de condições e cuidados praticados pelos proprietários também foi empregado.  

As amostras de água coletadas no Assentamento Glênio Sá, foram transportadas até o 

laboratório de química aplicada da UFERSA - Caraúbas, onde foram analisados e 

confrontados seus teores com os padrões de qualidade exigidos por lei. As amostras foram 

coletadas de sete cisternas diferentes (1 de carro-pipa, 4 água de chuva, 1 água de açude, 1 

água de poço) sendo os ensaios conduzidos com um número mínimo de três repetições. No 

tocante a análise que diferenciou mais dos valores máximos definidos em legislação foi a 

amostra de água de poço. Para as cisternas com água exclusivamente de chuva notou-se uma 

boa qualidade para paramentos físico-químicos. Todavia todas as amostras apresentaram 

colônias de coliformes totais e apenas a C3 não apresentou colônia de E.coli. 

 

 

Palavras-chave: Qualidade, água de cisterna, análises físico-químicas e microbiológicas. 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The use of cisterns to store water during non-precipitation months helps to minimize the 

quantity problem, but potability can often be inadequate. Thus, the present study aimed to 

carry out a study of the water quality of cisterns in the rural area of the city of Caraúbas-RN. 

Due to the great contact with factors that provide microbiological and physico-chemical 

problems, evaluating and / or quantifying the potability studies is necessary. Therefore, this 

work evaluates the cistern waters in the Glênio Sá settlement, as well as its adequacy 

regarding the standards of quality and identity stipulated by Brazilian legislation. The use of 

questionnaire and observations of conditions and care practiced by the owners was also 

employed. The water samples collected at the Glênio Sá Settlement were transported to the 

laboratory of applied chemistry at UFERSA - Caraúbas, where they were analyzed and 

compared to the quality standards required by law. Samples were collected from seven 

different cisterns (1 car-kite, 4 rainwater, 1 weir water, 1 well water) and the tests were 

conducted with a minimum of three replicates. In the analysis that differentiated more from 

the maximum values defined in legislation was the well water sample. For cisterns with 

rainwater only a good quality was observed for physico-chemical surfaces. However, all 

samples showed total coliform colonies and only C3 did not present E. coli colony. 

 

Keywords : Quality, cistern water, physical-chemical and microbiological analyzes. 
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1– INTRODUÇÃO 

 

A água é um recurso natural essencial para a existência de vida, é utilizada em todo o 

mundo para diferentes finalidades, a água é utilizada no abastecimento, doméstico, agrícola, 

industrial, na geração de energia, na navegação e recreação (SPERLING, 2005). Além disso, 

ela é responsável pela existência dos seres vivos, atuando no transporte de nutrientes nos 

organismos, na manutenção da pressão intracelular facilitando os processos digestivos, 

regulando a temperatura térmica dos animais, garantindo a sobrevivência e o equilíbrio da 

natureza (TOMASONI; PINTO; ALVES, 2010). A água pode ser considerada um indicador 

de qualidade ambiental por ser capaz de avaliar e quantificar se um determinado ambiente 

possui capacidade de fornecer os recursos necessários à manutenção dos sistemas de produção 

e a vida (VERONA, 2008). 

Todos os seres vivos dependem da água para sobreviver, pois constitui cerca de 60% 

do corpo humano, ajuda a manter a temperatura corporal, equilíbrio eletrolítico, participa e 

permite a ocorrência de mais de 50% das ações do organismo (VAITSMAN, 2015). Partindo 

da segurança alimentar e energética até a saúde humana e ambiental, a água auxilia na 

construção e melhoria do bem estar social na qual afeta o sustento de bilhões de pessoas. 

O semiárido brasileiro tem a falta de água como principal fator limitante para a 

sobrevivência e melhoria na qualidade de vida. Nesta região a carência hídrica ocorre 

principalmente pela irregularidade de chuvas que é concentrada principalmente em quatro 

meses do ano e pela má qualidade das águas disponíveis. Segundo a EMBRAPA 2018 durante 

a maior parte do ano verifica-se um longo período, geralmente chamado de estiagem, sem a 

ocorrência de eventos significativos de precipitação pluviométrica; os índices pluviométricos 

dessa região variam de 400 a 900 mm/ano. Assim é errôneo dizer que esta região não contem 

água, a dificuldade está no alto índice de evaporação, no regime de distribuição, na quase 

inexistência de aquíferos, dentre outros fatores que afetam e intensificam a escassez hídrica 

(SOUZA et. al., 2011).  

Neste sentido os recursos hídricos do semiárido brasileiro necessitam de uma gestão 

adequada, onde alternativas devem ser implementadas para garantir água em quantidade e 

qualidade necessária para vida humana, a exemplo disso é o uso de cisternas para o 

armazenamento de água a ser utilizada durante os meses de escassez hídrica. As cisternas 

podem ser enquadradas dentro das chamadas soluções alternativas de abastecimento pelo 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2017). Estes reservatórios são tanques utilizados para 
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armazenamento de água, muito comuns na zona rurais, onde normalmente são abastecidos por 

águas da chuva, carros-pipa ou de poços cartesianos profundos. 

No Brasil, as águas das cisternas são empregadas quase que exclusivamente para 

usos domésticos, como para cozinhar, tomar banho e para beber, quase sempre sem nenhum 

tratamento; Neste sentido, as cisternas por apresentarem como um sistema “aberto” estão 

suscetíveis a entrada de contaminantes, que podem comprometer a qualidade da água 

armazenada nestes reservatórios, isso faz com que a qualidade da água ocorra em função não 

só do fornecimento, mas também da consciência, uso correto e conhecimento prático dos 

seus consumidores sobre sua qualidade (AMORIM; PORTO, 2018). Diversos fatores são 

responsáveis por alterações na qualidade de águas de cisternas. A superfície de captação, a 

utilização de telas de proteção, filtros, descarte das primeiras águas, limpeza dos 

reservatórios, sistemas de bombeamento entre outros foram alguns dos fatores citados por 

Silva, 2013. 

Como um recurso destinado a consumo humano a água de cisternas devem atender 

aos padrões de qualidade que são estabelecidos pela Portaria nº 2.914/11 do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2011), que dispõe sobre os procedimentos de controle da qualidade da água 

para consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

A água das chuvas é geralmente uma excelente fonte para vários usos, porém em 

locais com forte poluição atmosférica, densamente povoada ou industrializada é necessário 

ter cuidados especiais para a sua utilização (BERTOLO, 2016).  

Considerando a necessidade de se garantir o acesso à água para consumo humano 

em quantidade e em qualidade na zona rural de Caraúbas-RN, o presente estudo apresenta 

como principal objetivo analisar a qualidade das águas de cisternas do Assentamento Glênio 

Sá da região rural pertencente ao município de Caraúbas-RN, quanto aos parâmetros físico-

químicos e sanitários de qualidade da água, apresentando como objetivos:  

 

Objetivo Geral;  

 Avaliar a qualidade físico-química e microbiológica da água armazenada em 

cisternas do assentamento Glênio Sá, localizadas na zona rural do município de 

Caraúbas – RN. 
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 Objetivos Específicos; 

 Verificar a potabilidade da água armazenada em cisternas do assentamento Glênio Sá, 

localizadas na zona rural do município de Caraúbas – RN, segundo a legislação 

vigente na atualidade; 

 

 Identificar as possíveis fontes de contaminação que possam comprometer a qualidade 

da água armazenada nas cisternas em estudo; 

 

 Propor melhorias quanto à utilização das cisternas para armazenamento de água com 

finalidade de uso doméstico e geral. 
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2– FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. O semiárido brasileiro 

Como bem descreve Euclides da Cunha no livro Os sertoes, “o sertão é um vale 

fértil; É um pomar vastíssimo, sem dono. Depois tudo isto se acaba. Voltam os dias 

torturantes; a atmosfera asfixiadora; o empedramento do solo; a nudez da flora; e nas ocasiões 

em que os estios se ligam sem a intermitência das chuvas - o espasmo assombrador da seca." 

(CUNHA, 2000). 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente – MMA, no final da década de 1980, 

a área delimitada como semiárida foi oficialmente criada pela SUDENE, a partir da Lei 7.827, 

de 27 de setembro de 1989. O critério principal para a sua delimitação foi o da precipitação 

pluviométrica, tendo como parâmetro, as localidades que apresentam precipitação média 

inferior a 800 milímetros. A SUDENE (1989), organizou uma nova forma de regionalização 

denominada semiárido brasileiro que abrange grande parte do território nordestino (86,48%), 

a região setentrional do Estado de Minas Gerais (11,01%), como também o norte do Espírito 

Santo (2,51%). Desse modo, esse território ocupa uma área de 974.752 Km², e foi 

regionalizada por apresentar características marcantes a irregularidades de chuva, podendo ser 

agravada pelo fato da evaporação ser superior ä precipitação, favorecendo a ocorrência de 

secas prolongadas. 

O Semiárido se configura pelo fato de ser uma região habitada por aproximadamente 

30 milhões de pessoas segundo a superintendência de desenvolvimento do nordeste, é uma 

região que possui um índice pluviométrico médio de 700 mm anuais, porém, essas chuvas se 

distribuem de maneira desigual no tempo e no espaço. Essa irregularidade pluviométrica se 

explica pela concentração da precipitação em poucos dias ou semanas do ano. Também é 

irregular porque podemos observar uma precipitação torrencial em um lugar e a poucos 

quilômetros a terra permanecer completamente seca (DIAS, 2015). 

O fenômeno natural cíclico da seca assola o Brasil há vários séculos, de modo que a 

escassez de água no Semiárido não representa qualquer novidade. Considere-se, inclusive, 

que não é a falta de chuva ou a sua dádiva espacialmente e quantitativamente irregular pela 

natureza a responsável pelo agravamento das conseqüências desse fenômeno que vem 

afetando as condições de vida do povo nordestino, mas é, isto sim, a falta do gerenciamento 

eficaz dos recursos hídricos desta região que tem sido indicada como a causa principal deste 

flagelo, como têm constatado diversos estudiosos. Segundo Schistek (2016), outro elemento 
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característico é o alto índice de evaporação da ordem de 3.000mm por ano, caracterizado por 

altas temperaturas e por períodos de grandes estações seca e quentes, ventos fortes e baixa 

umidade do ar. 

O vocábulo “semi-árido” é empregado para nomear climas com forte insolação com 

de média de 2.800 h/ano, precipitações médias anuais iguais ou inferiores 800 mm; com 

temperaturas médias anuais 23º a 27º C. Regime de chuvas irregulares (espaço/tempo); 

domínio da Caatinga (diversidade); solos na sua maioria de pequena profundidade média, 

onde se certa forma acarreta na pequena capacidade de armazenamento de água nos subsolos.  

Atualmente, a resolução 107/2017 da Lei Complementar nº 125, de 3 de janeiro de 

2007, diz que, o semiárido brasileiro é uma região caracterizada pelo clima seco, com poucas 

chuvas e elevada evapotranspiração. Estende-se por 1,03 milhão de km² (12% da área do País) 

e atualmente congrega uma população de 30 milhões de pessoas (12% da população 

brasileira) vivendo em 1.262 municípios de nove estados da Federação. Em novembro de 

2017, mais 73 municípios foram incluídos em decorrência da seca prolongada (BRASIL, 

2017). 

O Nordeste e seus nove estados cercam 50% de sua totalidade tem área com 

características de semiárido. O Rio Grande do Norte destaca-se por ter 93,4% do território 

com essas características climáticas. Esses aspectos ligados a grande concentração de terra e 

meios de comunicação nas mãos da elite acaba por gera situações de grandes disparidades 

sociais. Fatores esses que determinam a carência socioambiental e econômica enfrentadas 

nessas localidades (EMBRAPA, 2017). 

O mapa abaixo da Figura 1, mostra que a seca atinge quase todos os municípios do 

Semiárido brasileiro, com exceção das áreas de Zona da Mata, na Costa Leste do Nordeste, 

onde a vegetação está verde e ocorre, no período de abril e julho, a estação chuvosa (LAPIS, 

2018).  
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Figura 1 - Situação da vegetação do Nordeste entre os dias 20/08 e 26/08 de 2018. 

 

Fonte: Lapis 

 

 

Com o solo predominantemente de rochas cristalinas, as águas subterrâneas nesse 

terreno acaba por serem em sua maioria impróprias ao consumo humano, pois, são 

características de terreno com elevada concentração de sais. Dois biomas são predominantes: 

a caatinga e o cerrado, onde 1/3 da área nacional está contida nesses dois climas. A Caatinga é 

o único bioma exclusivamente brasileiro e foi reconhecido como uma das 37 grandes regiões 

naturais do planeta, ao lado da Amazônia e do Pantanal (LAPIS, 2018). 
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2.2 Políticas governamentais 

Estudos de Instituições nacionais e internacionais mostra problemas enfrentados no 

planeta apontando a escassez de água como uma questão central para os grandes conflitos 

atuais. A Região Nordeste concentra em torno de 89,5% do clima semiárido brasileiro (IBGE, 

2010), historicamente existe problemas hídricos seculares nessa região, técnicas e métodos de 

armazenamento desse liquido se faz extremamente necessário para solucionar essa 

problemática. 

A solução do problema da “seca do nordeste” está longe de ser alcançada. Por isso, 

os brasileiros devem ter plena consciência de que se houver um esforço dirigido dos políticos 

em repassar recursos financeiros para os órgãos públicos de pesquisa e extensão, para em 

conjunto desenvolverem tecnologias simples e de baixo custo, bem como programarem ações 

de fortalecimento da infraestrutura social e produtiva, pode-se alcançar a melhoria da 

qualidade de vida da população rural (LOPES et al., 2002; MARTINS; NOGUEIRA, 2015). 

Assim, como Baptista e Campos (2013), afirma, a nova visão é de convivência com o 

Semiárido, deste modo, a solução não é mais tentar combatê-la como se pensava antes. Para 

os autores citados:  

 

[...] Conviver com o Semiárido não significa apenas 

empregar tecnologias diferentes, quer sejam baratas ou 

caras. Significa abraçar uma proposta de desenvolvimento 

que afirma ser o semiárido viável, ser o seu povo 

inteligente e capaz, ser a natureza do semiárido rica e 

possível, desde que os seres humanos com ela se 

relacionem de modo respeitoso e que haja políticas 

públicas adequadas (BAPTISTA e CAMPOS 2013, p. 64). 

 

 

É necessário, todavia, atuar no planejamento de ações para a convivência com o 

Semiárido, utilizando informações seguras de monitoramento da seca, evitando maiores 

prejuízos aos setores econômicos e à população do estado, (PORTAL CORREIOS, 2018). 

Ainda segundo Lopes (2009), é possível a convivência e a adaptação do homem às 

regiões com alto grau de escassez de água, desde que hajam políticas públicas adequadas, o 

que nos leva a concluir que se a seca é inibidora do crescimento social e econômico, contudo, 

não é determinante. A forma como a sociedade nordestina está organizada é muito mais 
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marcante e geradora de desigualdades do que esse fenômeno climático. Nesse processo, 

tornou-se primordial o estabelecimento de redes sociais pautadas em valores éticos e 

solidários, onde a confiança e fluxo de informações proporcionassem solidez para que os 

objetivos em comum fossem alcançados em um menor espaço de tempo, trazendo maiores 

benefícios para toda a população do semi-árido. 

As ações mais comuns adotadas pelos municípios atingidos pela seca no Brasil, para 

evitar ou minimizar os danos causados pelo evento climático, são de caráter emergencial: a 

construção de poços (59,5%) e a distribuição regular de água, através de caminhões-pipa 

(58,1%) (IBGE, 2010). 

Dessa forma, a pesquisa do IBGE chama atenção para a falta de capacidade 

institucional dos municípios brasileiros para lidarem com o constante risco de ocorrência de 

secas. O panorama é crítico para os estados que se encontram na região do Semiárido, 

incluindo a Rio Grane do Norte, com forte potencial para a ocorrência de seca, que pode 

tomar proporção de desastre natural, em um cenário socioeconômico e ambiental vulnerável 

(IBGE, 2017). 

As comunidades rurais do Semiárido Brasileiro enfrentam deficiências crônicas de 

abastecimento de água, necessitando de uma gestão adequada, onde alternativas devem ser 

implementadas para garantir água em quantidade e qualidade necessária para vida humana, 

sendo assim necessárias adaptações estruturais para amenizar os problemas causados pelos 

períodos de longa estiagem durante o ano. Uma das alternativas implementadas pelo 

Ministério da Saúde para amenizar esses efeitos é o uso de cisternas tradicionais de alvenaria 

e atualmente mais utilizadas cisternas de polietileno (BRASIL, 2017). 

Entre as formas mitigadoras da escassez desse bem tão precisou está a utilização de 

cisternas, poços, açudes e barragens subterrâneas. Apresentam-se as cisternas como uma 

tecnologia simples e de grande abrangência (ASA, 2015). Caracterizada por ser um 

reservatório fechado, tipo tanque abaixo do nível do solo, implantado nas proximidades das 

casas, onde a água é recolhida através das calhas instaladas nos telhados.  Também pode se 

estender sua utilidade para armazena à água trazida por carros-pipa assim necessário 

dependendo da estiagem. 

Vários tipos de cisternas são amplamente utilizados no semiárido do Brasil e no 

mundo, como cisternas de tijolos, de tela e arame, ferro-cimento, cal, PVC, entre outras. A 

literatura nacional mostra discussões e estudos exaustivos como (CEBALLOS et al., 2009; 

OLIVEIRA et al., 2013) referentes aos modelos de cisternas de placa e ferro-cimento, pois os 
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mesmos foram os principais tipos implantados na região semiárida do Brasil por um longo 

período. 

A coleta e armazenamento de água de chuva é uma técnica utilizada em várias partes 

do mundo, especialmente em regiões semiáridas. No Brasil, o Programa Um Milhão de 

Cisternas Rurais (PIMC)”, realizado pela ASA - Articulação no Semiárido Brasileiro, foi 

estruturado com o objetivo de garantir água para consumo de um milhão de famílias rurais do 

Semiárido (SILVA et al., 2016). Para atender esse objetivo de forma célere, o governo 

brasileiro decidiu adotar as cisternas de polietileno, e esta tecnologia vem sendo utilizada em 

larga escala nas comunidades rurais do Semiárido. Trata-se de uma inovação que tem sido 

utilizada em países com temperaturas semelhantes ou até mais críticas que as encontradas no 

Semiárido brasileiro, como na Austrália, México, Indonésia, Nova Zelândia (SANTANA et 

al., 2015). 

Porém, a implantação e o uso de cisternas de polietileno no Brasil é recente, e pouco 

se tem discutido sobre o desempenho desse tipo de reservatório quanto a sua função de 

armazenamento e garantia de qualidade de água armazenada para consumo humano (DIAS et. 

al, 2015). 

Estudos preliminares realizados por Godoi (2013) e Dias et al. (2015), e pesquisas 

realizadas por Schmitt (2015), apontam que o desempenho das cisternas de polietileno possui 

limitações. Entretanto, investigações realizadas no tipo de polietileno (PEAD) utilizado para 

fabricação desse reservatório, indicaram a presença de substâncias químicas orgânicas 

(hidrocarbonetos e compostos carbonílicos) e inorgânicas presentes na matriz polimérica 

desse material, susceptíveis de contaminação da água armazenada, podendo assim 

comprometer a segurança do consumidor quanto a qualidade do produto armazenado. 

Por consequência neste sentido é extremamente importante a realização de estudos 

sobre o desempenho dessas cisternas, avaliando a qualidade da água armazenada através de 

um estudo físico-químico de amostras, verificando sua potabilidade segundo os padrões 

estabelecidos pela legislação vigente como forma da garantia da saúde dos seus consumidores 

e a eficiência desse tipo de reservatório. 
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2.3. Cisternas 

A cisterna é uma tecnologia que tem auxiliado aos usuários no acesso a água de 

melhor qualidade para consumo humano (TAVARES, 2009; GNADLINGER, 2001), 

garantindo melhores condições de vida para população da região semiárida brasileira que 

muitas vezes está distante de fontes seguras, ou não são servidas por fontes adutoras de 

abastecimento. 

De acordo com Tavares et. al. (2007), a prática de acumular água de chuva não 

alternativa recente no Brasil, tem-se registros que as primeiras instalações ocorreram no 

arquipélago Fernando de Noronha, sendo implantadas em 1943 e atualmente esses sistemas 

ainda estão em funcionamento atendendo o abastecimento de água da população. Porém essa 

prática só ganhou maiores proporções em 2003 com a implantação do P1MC (Projeto Um 

Milhão de Cisternas). 

Atualmente, têm sido implantados reservatórios pré-fabricados, e dentre eles 

destacam-se os reservatórios feitos de fibras de vidro e polietileno, em substituição às 

cisternas tracionais. O objetivo dos modelos pré-fabricados serem empregados em grande 

quantidade é garantir celeridade na implantação do Programa Um Milhão de Cisternas 

(P1MC). Conforme os dados disponibilizados por Campos & Alves (2013), pode-se observar 

na Figura 2 que, a partir de 2012 foi iniciado o processo de implantação de cisternas de 

polietileno no Semiárido brasileiro. Em 2014 o número dessas cisternas alcançou 58% do 

total de cisternas entregues. E por fim no acumulado entre os anos de 2011 a 2014 verifica-se 

que 40% das cisternas entregues as famílias rurais foram de polietileno. 
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Figura 2 - Distribuição de cisternas no Semiárido brasileiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: (Campos & Alves, 2014) 

 

 

 

A cisterna de polietileno é uma tecnologia que tem sido muito utilizada 

internacionalmente, em países com temperaturas equivalentes ou mais críticas que as 

encontradas no Semiárido brasileiro. Os reservatórios foram adotados na Indonésia, Austrália, 

México, Nova Zelândia (SANTANA et al., 2015). 

Artiola et.al. (2012), apontam que o uso de tanques de polietileno para 

armazenamento de água potável é comum em áreas da zona rural do Arizona, os quais 

apresentam recursos hídricos limitados. Os proprietários vivem em áreas remotas com baixa 

produtividade e utilizam cisternas de polietileno como forma de armazenamento de água de 

chuva. Esses tanques fabricados essencialmente para o transporte e armazenamento de água 

potável e são muitas vezes feitos de um polietileno transparente com uma coloração branca, 

onde é possível certificar o nível da água através das paredes do tanque, de forma diferente 

das cisternas de PAD empregado na região semiárida do Brasil que apresentam coloração 

grafite. 

No Brasil, os movimentos sociais envolvidos com o Programa das Cisternas 

apresentaram, inicialmente, forte reação contrária às cisternas de polietileno, associada ao 

processo de instalação das mesmas. Os movimentos defendiam que as cisternas de placa, por 

ser uma tecnologia social, tenham como vantagem o envolvimento da comunidade no 

processo de capacitação para instalação das cisternas, diferentemente do que ocorre com as de 
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polietileno. Entretanto, como a distribuição das cisternas de polietileno ocorreu quando se 

iniciou um longo período de seca, tornando imediata a necessidade do recurso, prevaleceu a 

ideia de que a instalação das cisternas de polietileno por ocorrer de forma muito mais rápida 

do que aquelas de placas era mais efetiva (FAHKOURI & CANO, 2016). As cisternas de 

polietileno podem ser instaladas em até 4 horas porque dispensam escavação profunda para 

enterrar a base, sendo utilizada apenas uma escavação superficial no terreno para acomoda-la. 

 

 

2.4 Legislação da qualidade de água de chuva  

A grande maioria dos instrumentos legais para qualidade de água de (chuva) 

disponíveis apresenta um contexto superficial quanto ao aproveitamento de água de chuva, 

requerendo-se uma legislação mais especifica (MOURA, 2017). 

Para se conhecer a qualidade da água de chuva devem-se levar em conta as 

normatizações estabelecidas para qualidade de água de chuva para consumo humano. Como 

no Brasil não possui normas referentes à qualidade de água de chuva para consumo humano, 

armazenada em cisternas; O que existe são leis estaduais, municipais e uma norma técnica que 

incentivam a captação para fins diversos (lavar carros, regar jardins, lavar pisos, entre outros) 

e não potáveis, em áreas urbanas (SÃO PAULO. 2016). 

A Lei Municipal de Curitiba n°10.785 de 18 de setembro de 2003 tem como objetivo 

inserir medidas que direcionam a conservação, uso racional e utilização de fontes alternativas 

para captação de água e a conscientização dos usuários sobre a importância da conservação da 

água (CURITIBA, 2016). 

A Lei Estadual do Rio de Janeiro n° 4.393 de 16 de setembro de 2004 obriga 

empresas de construção a projetarem sistemas de captação de água de chuva em 

estabelecimentos comercias ou não que tenham mais de 500 m2 de área construída. A água 

armazenada nestes reservatórios deverá ser utilizada para fins secundários como (lavagem de 

prédios, lavagem de autos, irrigação de jardins, limpeza de banheiros) e a sua canalização 

deve ser independente dos reservatórios com água tratada (RIO DE JANEIRO, 2004). 

No município de São Paulo foi promulgada a Lei n° 13.276 de 04 de janeiro de 2002 

(SÃO PAULO, 2016), que define como obrigatória a implantação de sistemas de captação de 

água em áreas edificadas ou não, que possuam mais de 500 m2 de área impermeabilizada. 

Essas águas armazenadas devem preferencialmente infiltrar-se no solo, ser destinadas para a 
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rede pública de drenagem após uma hora de chuva ou serem utilizadas para outros fins não 

potáveis evitando assim enchentes. 

No artigo 3° da Lei estadual de São Paulo n° 12.526/2007 fica evidente o 

estabelecimento de três usos para água reservada: a infiltração no solo, lançamento em rede 

pública depois de uma hora de chuva, e utilização para finalidades não potáveis em 

edificações. Nesse estado, foi definida a obrigatoriedade de implantação de sistemas de 

captação de água de chuva e seu condicionamento para obtenção das aprovações e licenças, 

de competência do estado e das regiões metropolitanas. 

A norma técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas N°15.527/2007 

(ABNT, 2007), apresenta orientações sobre as águas de chuva captadas nas áreas urbanas. A 

norma aponta que essas águas devem ser utilizadas para fins não potáveis, além de ser 

utilizadas por indústrias desde que tratadas adequadamente para os determinados fins. Dentre 

os parâmetros de qualidade da água para usos não potáveis têm-se coliformes totais e 

termotolerantes (ausência em 100 mL), cloro residual livre (0,5 a 0,3 mg L-1), turbidez (ente 2 

e 5 UT), cor aparente (15 uH) e pH (6 a 8). A norma também recomenda o uso de barreiras 

físicas como: telas, grades e dispositivos de desvio, para remoção dos resíduos dispostos ao 

longo do sistema de captação visando a garantia de qualidade de água para consumo para fins 

não potáveis. 

Poucos documentos legais podem ser utilizados para consulta como referência de 

conhecimento sobre a qualidade da água necessária nos diversos usos do aproveitamento 

pluvial. Além da NBR 15527 (ABNT, 2007), que regulamenta os parâmetros de qualidade da 

água para usos não potáveis, a legislação brasileira também estabelece os procedimentos e 

responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo 

humano e seu padrão de potabilidade através da Portaria nº 2914/2011 do Ministério da 

Saúde. Existe também outro instrumento legal que pode servir como consulta para esta 

avaliação: a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA nº 274/00 e a 

Resolução CONAMA no 357, de 2005. 

A Portaria nº 2.914/2011, estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos 

à qualidade da água para consumo humano, assim como seu padrão de potabilidade. 

Considerando a possibilidade do uso potável para a água da chuva, pode-se 

considerar como parâmetros de qualidade necessários os valores da tabela 1. A portaria não 

foi elaborada especificamente para o aproveitamento pluvial nas edificações, mas 

considerando que, para o presente trabalho umas das possibilidades de uso da água da chuva 
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seria para fins potáveis, uma base possível para a análise da qualidade da água e os riscos para 

o usuário é a Portaria nº 2.914 (MS, 2011). 

A Portaria n° 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde, define a 

água para consumo humano como aquela que é água potável destinada à ingestão, preparação 

e produção de alimentos e à higiene pessoal, independentemente da sua origem. Enquanto que 

água potável, fundamentada pela mesma portaria, é definida como aquela que atenda ao 

padrão de potabilidade estabelecido nesta Portaria e que não ofereça riscos à saúde (BRASIL, 

2011). O Ministério da Saúde estabelece valores máximos permitidos (VMP) para os 

parâmetros físico-químicos (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Valores Máximos Permitidos (VMP) para parâmetros físico-químicos, 

estabelecidos pela Portaria nº 2.914 de 2011, do Ministério da Saúde, para 

consumo humano. 

Parâmetros Unidade de medida VMP 

Cloro mg/l 200 

Dureza mg/l 500 

Sólidos d. totais mg/l 1000 

Cloretos mg/l 250 

Amônia mg/l 1,5 

Turbidez UT 5 

Cor UH 15 

Ph - 6 a 9,5 

Ferro mg/l 0,3 

Sódio mg/l 200 

Potássio mg/l 17 

Fonte: Portaria nº 2.914 de 2011, Ministério da Saúde. 

 

 

Essa portaria estabelece os limites de qualidade adequados para consumo humano 

quanto ao parâmetro físico-químico pH (entre 6,0 e 9,5) mas para a temperatura da água a 

portaria não estabelece valor máximo permitido, porém esse parâmetro determina vários 

processos químicos, físicos e biológicos que ocorrem em um sistema aquático (BRASIL, 

2011). 
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A salinidade da água, é refletida pelos valores dos sólidos dissolvidos totais (SDT). 

Valores até 1.000 mg L-1, atendem as exigências para consumo humano. Acima de 1.000 mg 

L-1 de STD pode apresentar sabor, e acima de 2.000 mg L-1, a água apresenta gosto salgado, 

impossibilitando o consumo da mesma (BRASIL, 2011). A salinidade e o STD têm impacto 

na condutividade elétrica, que representa a quantidade de íons dissolvidos na água a partir de 

dissolução de substâncias. Quanto maior a quantidade dessas partículas, maior será a 

condutividade elétrica na água, ou a capacidade da água de transmitir corrente elétrica 

(FIORUCCI & BENEDETTI, 2005). Os parâmetros físicos químicos são essenciais para 

determinar a qualidade de água e indicar possíveis reações químicas que tenham ocorrido. 

Porém, a um consenso quanto à qualidade e seus parâmetros por classe das águas 

segundo a Resolução CONAMA no 357, de 2005 que estabelece como referência para as 

águas doces superficiais destinadas ao consumo humano o valor máximo permitido da classe 

especial e classe 1. Essas especificações acabam por definir os possíveis fins a que a água 

deverá ser utilizada, sem gera prejuízos à saúde (CONAMA, 2005), conforme a Tabela 2 

abaixo. 

 

 

Tabela 2 - Valores máximos permitidos – CONAMA – resolução n° 357 2005, padrão de 

potabilidade da água. 

Parâmetros Unidade de medida VMP 

Cloro residual  - - 

Dureza ppm 500 

Mamganês ppm 0,;ç]1 

Cloretos ppm 250 

Sulfatos ppm 250 

Condutividade μS/cm 50 a 1500 

Alcalinidade (CaCO3) ppm 400 

Ph - 06 a 9 

Ferro ppm 0,3 

Sódio - - 

Potássio ppm 17 

Fonte: CONAMA – 2005. 



29 

 

 

 

 

 

As determinações das variáveis ocorreram pelo manual prático de análise de água da 

Fundação Nacional da Saúde (FUNASA, 2009). Todas as técnicas adotadas nesse manual 

atendem ao Artigo 22 da Portaria nº 2.914/2011 do Ministério da Saúde, estando de acordo 

com as normas nacionais e internacionais mais recentes, tais como: Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater de autoria das instituições American Public Health 

Association (STANDARD, 1985).  

Neste sentido como não há uma norma especifica que estabeleça diretrizes de 

qualidade de água de chuva para consumo humano, utilizar-se-á a Portaria do Ministério da 

Saúde Nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011 (BRASIL 2011) como referência padrão em 

conjunto com a Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA nº 274/00 e 

a Resolução CONAMA no 357, de 2005, para alguns parâmetros não contemplados pelas e 

legislação nacional se utilizará a legislações internacionais da USEPA (2001) e WHO (2002). 

 

 

2.5 Fatores que afetam a qualidade de água da chuva 

No Brasil há vários estudos que avaliaram aspectos gerais da qualidade física, 

química e bacteriológica da água utilizada para consumo humano, armazenada em cisternas 

convencionais (BRITO et al., 2006; KATO, 2006, XAVIER et al., 2009). Essas pesquisas 

identificaram que a qualidade da água pode ser alterada por fatores externos e internos às 

cisternas. 

Como apontado por Gnadlinger (2001), indicando que a água armazenada em 

cisternas convencionais pode ser afetada principalmente pela falta de barreiras física, como o 

uso de desvio de primeiras águas de chuva, o uso de bomba manual, o estado de conservação 

e limpeza das áreas de captação e dutos, higiene na coleta de água. 

A superfície utilizada para captação de água de chuva é também um fator que tem 

influenciado na qualidade de água para consumo humano. Estudos realizados por Fornaro & 

Gutz (2003), apontam que os compostos presentes na atmosfera podem-se fixar no material de 

captação em períodos de estiagem, podendo ser lavados durante as chuvas juntamente com 

fezes de animais presente na área de captação (telhado) e encaminhados para a cisterna, 

comprometendo a água armazenada para uso potável. 

Em relação aos aspectos sanitários, ainda ocorrem muitos problemas em decorrência 

da instalação de tampa e falta de tela nos extravasores, de forma que é permitido o acesso de 

poluentes e pequenos animais para água armazenada. E estudos realizados por May (2004), e 
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Annecchinni (2005), revelam que o desvio de primeira água não tem sido utilizado 

adequadamente na eliminação da água captada através da área de captação. Esse dispositivo 

segundo Nobrega (2011), é de suma importância por assegurar a retenção de partículas em 

suspensão presente na superfície de captação. 

Em seus estudos, Andrade Neto (2004), discutem muito sobre a importância das 

barreiras sanitárias na garantia da segurança da qualidade de água para consumo humano. O 

autor afirma que o desvio de primeira água é considerado como uma barreira física que pode 

ser realizado manualmente com a retirada dos ductos e ou calhas, ou pode ser automático com 

instalação de um registro de controle de liberação das primeiras águas captadas. 

Pesquisas realizadas pela FUNASA (2005), também discutem sobre a garantia de 

armazenamento de água em quantidade e qualidade ligada diretamente às técnicas de 

construção da cisterna. Existem estudos que apontam casos em que algumas cisternas 

apresentam falhas de construção, como trincas e vazamentos, em algumas situações, levando 

à perda total da água armazenada. Essas falhas na estrutura podem ser justificadas pelo 

emprego de areia mais grossa ou mão de obra não qualificada. 

Os autores Schuring e Schwientek (2005) e Kato (2006), relataram sobre análises da 

qualidade de água de chuva armazenada em cisternas, e verificaram que enquanto os 

parâmetros físico químicos atenderam aos padrões de potabilidade da Organização Mundial 

de Saúde (OMS), os padrões microbiológicos não estavam de acordo com os valores máximos 

permitidos, tornando a água imprópria para beber e cozinhar. 

Outra problemática que tem sido muito discutida é a questão do abastecimento de 

água realizado por carro pipa (BRITO et al., 2005, TAVARES et al., 2007, OLIVEIRA et al., 

2013). E o uso dessa alternativa é justificado pelo volume de água armazenado de 16 mil 

litros não atender à demanda referente ao período de estiagem da região, porém muitas vezes 

água de abastecimento do carro pipa é proveniente de fonte não segura em termos de 

qualidade para consumo humano. Além disso, Tavares (2009), complementa em seus estudos 

que o uso dessa alternativa gera preocupações devido ao desconhecimento da qualidade da 

água distribuída que é utilizada principalmente para beber e cozinhar. 

Com relação à qualidade de água em cisterna de polietileno, os estudos ainda são 

escassos. Lemos et al. (2005), verificou a presença de contaminação fecal nas águas das 

cisternas analisadas, tornando-as impróprias para o consumo humano, caso não houvesse 

tratamento adequado. Santana et al. (2015), estudou a variação do pH e temperatura em 
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cisternas de placas e polietileno, verificando que as cisternas de polietileno apresentaram 

maiores valores de temperatura interna do que as cisternas de placa.  

Dias et. al, (2015), descreveu a insatisfação dos moradores com relação a cisterna de 

polietileno quanto às características organolépticas da água armazenada. Apesar do pequeno 

número de entrevistados, eles indicaram leve vantagem da qualidade da água armazenada em 

cisternas de placas em comparação às de polietileno, em relação às características 

organolépticas sabor, odor, cor e principalmente temperatura. Shaaban (2007), realizou 

estudos na Malásia com cisternas de PEAD, com capacidade de 2.500 litros, utilizadas para 

captação e armazenamento de água de chuva. Ele identificou que as amostras de água 

apresentaram valores de pH de 6,26 a 6,62 e concentrações de chumbo de 0,05 mg L-1, acima 

do estabelecido pela OMS (0,01 mg L-1), apresentando confiabilidade duvidosa para uma 

água utilizada para consumo humano. 

 

2.5.1 Parâmetros Microbiológicos de qualidade da água da chuva. 

Libânio (2010), afirma que dada suas características biológicas, as águas naturais são 

constituídas de diversos microrganismos capazes de transmitir doenças e agir na 

transformação da matéria orgânica (ciclos biogeoquímicos o nitrogênio, por exemplo). As 

bactérias do grupo coliforme são consideradas os principais indicadores de contaminação 

fecal, caracterizando o quanto a água está contaminada e a potencialidade para transmissão de 

doenças (SPERLING, 2005; BRANCO, 2010). 

O grupo dos coliformes é constituído por bactérias encontradas no trato intestinal dos 

animais de sangue quente. Os coliformes são classificados como: coliformes totais e 

termotolerantes. Para Alves (2010), as bactérias coliformes englobam diversos grupos, 

constituídos por diferentes gêneros (Klebsiella, Escherichia, Serratia, Erwenia e 

Enterobacter), surgem dos esgotos e da massa fecal encontrada em animais de sangue quente. 

Para que a água esteja contaminada por coliformes termotolerantes é necessário haver matéria 

fecal no local ou nas proximidades (LIBÂNIO, 2005; SILVA; CAVALLI; OLIVEIRA, 2006; 

BRANCO, 2010). 

A legislação estabelece os procedimentos e responsabilidades referentes ao controle 

e vigilância do padrão de potabilidade e qualidade da água para consumo humano, 

regulamentando que toda água potável destinada ao consumo humano deverá atender os 

valores permitidos do padrão de potabilidade, estando as amostras de água isentas de 

coliformes termotolerantes (BRASIL, 2011). 
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São coliformes totais (bactérias do grupo coliforme) – bacilos gram-negativos, 

aeróbios ou anaeróbios facultativos, não formadores de esporos, oxidase-negativos, capazes 

de desenvolver na presença de sais biliares ou agentes tensoativos que fermentam a lactose 

com produção de ácido, gás e aldeído a 35,0 ± 0,5ºC em 24-48 horas, e que podem apresentar 

atividade da enzima ß-galactosidase. A maioria das bactérias do grupo coliforme pertence aos 

gêneros Escherichia, Citrobacter, Klebsiella e Enterobacter, embora vários outros gêneros e 

espécies pertençam ao grupo (BRASIL, 2004). 

Tais bactérias são ditas indicadoras microbiológicas da qualidade da água, pois elas 

são eliminadas todos os dias por animais de sangue quente em quantidades razoáveis no 

ambiente. Esta massa associada à quantidade de esgotos também eliminada diariamente eleva 

sua probabilidade de ocorrência nos corpos hídricos e a presença de patogênicos associados. 

Por conseguinte, altas concentrações indicam contaminação ou falha no tratamento 

(SANTANA et al., 2003; LIBÂNIO, 2010; TORTORA; FUNKE; CASE, 2012). 

São considerados coliformes termotolerantes o subgrupo das bactérias do grupo 

coliforme que fermentam a lactose a 44,5 ± 0,2ºC em 24 horas; tendo como principal 

representante a Escherichia coli, de origem exclusivamente fecal (BRASIL, 2004). 

Segundo CONAMA (2005), as bactérias pertencentes ao grupo dos coliformes 

termotolerantes são: 

 

Bactérias gram-negativas, em forma de bacilos, oxidase-

negativas, caracterizadas pela atividade da enzima β-

galactosidase. Podem crescer em meios contendo agentes 

tenso-ativos e fermentar a lactose nas temperaturas de 44o 

- 45oC, com produção de acido, gás e aldeído. Além de 

estarem presentes em fezes humanas e de animais 

homeotérmicos, ocorrem em solos, plantas ou outras 

matrizes ambientais que não tenham sido contaminados 

por material fecal (CONAMA, 2005). 

 

Os coliformes fecais são ditos indicadores de contaminação fecal, pois de acordo 

com sua concentração nas águas, é possível avaliar as condições higiênico-sanitárias, 

presumindo-se que a população deste grupo é constituída de uma alta proporção de 

Escherichia coli (SIQUEIRA, 1995; SANTANA et al., 2003). Além disso, quando tais 
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patógenos contaminam a rede de abastecimento público ou fontes de abastecimento da água 

potável utilizada por muitas pessoas, podem ocorrer surtos de doenças intestinais, 

(PELCZAR; CHAN; KRIEG, 2005). 

Os Enterococos são bactérias do grupo dos estreptococos fecais, pertencentes ao 

gênero Enterococcus, o qual se caracteriza pela alta tolerância às condições adversas de 

crescimento, tais como: capacidade de crescer na presença de 6,5% de cloreto de sódio, a pH 

9,6 e nas temperaturas de 10° e 45°C. Em sua maioria são de origem fecal humana, embora 

possam ser isolados de fezes de animais. Essas bactérias são capazes de desenvolver e/ou 

fermentar a lactose com produção de gás a 44ºC em 24 horas. A principal espécie dentro 

desse grupo é a Escherichia coli. Essa avaliação microbiológica da água tem um papel 

destacado, em visto da grande variedade de microrganismos patogênicos, em sua maioria de 

origem fecal, que pode estar presente na água (BETTEGA, 2006). 

A NBR 15527/07 surge como uma primeira diretriz brasileira, que fornece os 

requisitos para o aproveitamento da água de chuva de coberturas em áreas urbanas, para fins 

não-potáveis, como descargas em bacias sanitárias, irrigação de plantas ornamentais, lavagem 

de veículos e calçadas, limpezas de pátios, espelhos de água e uses industrial. Em resumo, a 

norma das regras gerais que o sistema deve ser alterada, principalmente as que se referem a 

condutores, condutores, instalações e serviços. A regra se aplica a usos não-potáveis, em que 

a água do mundo pode ser mais adequada ao tratamento adequado. Relativamente à qualidade 

das águas pluviais para a utilização em áreas restritas, o consumo humano os modelos 

exigidos pela NBR 15527/02 foram aplicados na Tabela 2. 

A água das chuvas é geralmente uma excelente fonte para vários usos, porém em 

locais com forte poluição atmosférica, densamente povoada ou industrializada é necessário ter 

cuidados especiais para a sua utilização. Diante do exposto, verifica-se a importância de 

conhecer o padrão de qualidade de água de chuva para consumo humano em cisternas. Bem 

como este é um recurso destinado a consumo humano a água de cisternas devem atender aos 

padrões de qualidade que são estabelecidos pela legislação brasileira vigente, que dispõe 

sobre os procedimentos de controle da qualidade da água para consumo humano e seu padrão 

de potabilidade. 
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Tabela 3 – Parâmetros microbiológicos da água potável estabelecida pela NBR 15.527/07. 

Parâmetros NBR (2007) 

Coliformes Totais 

(NMP/100mL) 

Ausência em 100mL 

 

  

Escherichia Coli  

(NMP/100mL) 

Ausência em 100mL 

 

  

Fonte: NBR 15.527/07. 
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3- MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.1 Descrição da área em estudo  

O município de Caraúbas, encontra-se no Nordeste brasileiro, microrregião da 

Chapada do Apodi e na mesorregião do Oeste Potiguar. De acordo com o IBGE (2016), sua 

população é estimada em 20. 636 habitantes, possui uma área territorial de aproximadamente 

1 133 quilômetros quadrados, localizando-se a uma distância de 296 quilômetros da capital do 

estado, Natal - RN.  

Para elaboração desta pesquisa foi definido a localização dos pontos de coletas, das 

águas de cisternas, sendo escolhida a comunidade por nome de assentamento Glênio Sá, o 

acesso a esta comunidade se faz ao entra na estrada carroçável a cerca de 6 km de Caraúbas, 

indo pela RN-233 sentido cidade de Campo Grande; com as coordenadas: 5°46'44.4"S 

37°29'38.2"W. 

No local de estudo, o Programa Um Milhão de Cisternas Rurais (PIMC)”, realizado 

pela ASA - Articulação no Semiárido Brasileiro, foi estruturado com o objetivo de garantir 

água para consumo de um milhão de famílias rurais do Semiárido (SILVA et al., 2016). Este 

programa beneficiou a população desta comunidade com a construção de várias cisternas que 

se encontram em funcionamento sendo, contudo, uma área relevante para desenvolvimento 

desta pesquisa, pois possui mais de 20 cisternas. 

 

 

3.2 Caracterização das cisternas selecionadas  

Foram feitas visitas as famílias dá comunidade Glênio sá, para observação e registro 

do estado das cisternas, identificando a quantidade das mesma, para isso, foram aplicados 

questionários e observações, buscando identificar fatores que influencia na qualidade da água 

desses reservatórios. Os participantes da pesquisa não foram identificados objetivando manter 

a imparcialidade na análise das informações, visando o sigilo das informações prestadas. 

O questionário consistiu de informações sobre o material de construção da cisterna, 

utilização de tampa de proteção, fonte de fornecimento da água de abastecimento, realização 

do descarte das primeiras águas para cisternas abastecidas por água de chuva, forma de 

retirada da água, utilização de algum método de tratamento (cloração, filtração) e número de 

lavagens anuais. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_da_Chapada_do_Apodi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_da_Chapada_do_Apodi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Oeste_Potiguar
https://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_(Rio_Grande_do_Norte)


36 

 

 

 

 

 

Após análise dos questionários, dos moradores da comunidade do assentamento 

Glênio Sá, foram selecionadas de forma aleatória por sorteio, 7 cisternas para a coleta de 

amostras de forma a serem objeto de estudos desta pesquisa.  

 

 

3.3 Coleta 

A coleta, e análises de água das cisternas do assentamento foram realizadas durante 

os meses de maio á agosto de 2018, foi realizada entre 8:00 ás 10:00 horas, fim do período 

seco, de acordo com o descrito no Standard Methods (2012), segundo a metodologia do 

Manual Prático de Análise de Água (FUNASA, 2009). 

As amostras foram identificadas pelas letras C (cisterna) seguido de um número 

referente à cisterna e seu proprietário, com um rótulo padrão informando data, hora e 

numeração da amostra.  

 

 

Figura 3 - Mapeamento dos pontos de coleta 

 

Fonte: googlemaps 

 

 

Antes da coleta foi primeiro realizado uma homogeneização da água da cisterna 

utilizando o próprio recipiente de coleta. As amostra de água coletadas foram acondicionadas 
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em garrafas de vidro âmbar com capacidade de 1000 mL, previamente esterilizadas e em 

seguida colocadas em caixa térmica com gelo e levadas para o laboratório de Química, sendo 

estas mantidas sob refrigeração até a realização das análises de qualidade.  

 

 

3.4. Analises 

Para determinação dos parâmetros físico-químicos: pH, condutividade elétrica, 

alcalinidade, sólidos dissolvidos totais, cloretos, dureza total, oxigênio dissolvidos, turbidez, 

potássio, sódio e salinidade; Todos os procedimentos analíticos foram realizados no 

laboratório de Química da Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA, Campus – 

Caraúbas - RN, de acordo com às diretrizes e metodologias recomendadas pelo Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 1999), manual prático de 

análise de água da Fundação Nacional da Saúde (FUNASA, 2009) e Instrução Normativa 

SDA nº 04, de 16 de dezembro de 2013 estabelecidas pela portaria nº 2.914/2011 do 

Ministério da Saúde. 

 

 

3.4.1. pH  

As medidas de pH foram realizadas em um medidor multiparâmetros AZ 8603 da 

marca water quality meter, previamente calibrado com soluções tampão 4,00 ± 0,02, 7,00 ± 

0,02 e 10,00 ± 0,02.  

 

 

3.4.2. Condutividade Elétrica  

A condutividade também foi medida pelo medidor multiparâmetros AZ 8603 da 

marca water quality meter, calibrado com solução padrão de cloreto de potássio (KCl) 12,88 

mS.cm-1 ± 0,5%, a temperatura de 25ºC foi considerada como padrão.  

 

 

3.4.3. Sólidos Dissolvidos Totais  

Os valores de sólidos dissolvidos totais (SDT) foram estimados a partir dos valores 

de condutividade elétrica (CE) pela equação (1) (OLIVEIRA et al., 2009; APHA, 1999; 

CASALI, 2008), tais valores são expressos em mg.L-1. 

https://www.google.com/search?safe=active&client=firefox-b-ab&q=water+quality+meter&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwixmPDE8e_cAhUKOZAKHQO1CKkQkeECCCUoAA
https://www.google.com/search?safe=active&client=firefox-b-ab&q=water+quality+meter&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwixmPDE8e_cAhUKOZAKHQO1CKkQkeECCCUoAA
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3.4.4 Salinidade 

Os valores de salinidade também foram quantificados pelo multiparâmetros AZ 8603 

da marca water quality meter, a calibração da condutividade se aplica. 

 

 

3.4.5 Potássio 

As medidas de potássio foram realizadas em um fotômetro de chamas modelo Luca 

7000 da marca Lucadema Procendência. Calibrado com solução de 1:100 com 

concentração140 mmol/L de K. 

 

3.4.6 Sódio 

As medidas de sódio também foram realizadas no fotômetro de chamas modelo Luca 

7000 da marca Lucadema Procendência. Calibrado com solução de 1:100 com concentração 

de 5,0 mmol/L de Na. 

 

 

3.4.7. Cloretos 

Na determinação do teor de cloreto foi utilizado a volumetria de precipitação com 

nitrato de prata (AgNO3) pelo método de Mohr. Os cálculos da concentração de cloreto foi 

obtido por meio da equação 2 (FUNASA, 2009).  

  

 
 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?safe=active&client=firefox-b-ab&q=water+quality+meter&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwixmPDE8e_cAhUKOZAKHQO1CKkQkeECCCUoAA
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3.4.8. Dureza Total 

Para determinação da dureza foi utilizado o método clássico de volumetria de 

complexação utilizando o EDTA (ácido etilenodiaminotetracético). O volume utilizado na 

titulação foi utilizado na equação (2.0) (FUNASA, 2009) para determinação dos resultados. 

 

 

Onde:  

 

 
3.4.9. Turbidez  

Os valores de turbidez para as amostras foram medidos em um turbidímetro modelo 

DLA-CF da marca DEL LAB, previamente calibrados com soluções padrões de 0,1 NTU, 0,8 

NTU, 8 NTU, 80 NTU.  

 

 

3.4.10. Oxigênio Dissolvido (OD) 

As medidas de oxigênio dissolvido foram realizadas em um medidor 

multiparâmetros AZ 8603 da marca water quality meter, calibração feita ao ar. 

 

 

3.4.11. Cálcio 

Para determinação da Cálcio foi utilizado o método clássico de volumetria de 

complexação utilizando o EDTA (ácido etilenodiaminotetracético). O volume utilizado na 

titulação foi utilizado na equação (2.0) (FUNASA, 2009) para determinação dos resultados. 

 

 
 

 
Onde:  

 

 

3.4.12. Procedimento experimental das análises Microbiológicas 

https://www.google.com/search?safe=active&client=firefox-b-ab&q=water+quality+meter&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwixmPDE8e_cAhUKOZAKHQO1CKkQkeECCCUoAA
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Para a análise dos parâmetros microbiológicos: coliformes totais (Enterobacter 

cloacae) e coliformes termotolerantes (E. coli) seguiu-se a metodologia própria do Kit Básico 

de Potabilidade da Água Alfakit® (código 2693), todas as análises foram realizadas no 

mesmo dia da coleta, em triplicatas, a partir, de uma única coleta. 

A análise foi realizada a partir de cartelas prontas com o meio de cultura em forma 

de gel desidratado que é capaz de detectar e quantificar a presença de coliformes totais e 

termotolerantes (Meio cromogênio em DIP SLIDE em papel – Colipaper – concentração 

mínima detectável 80 UFC/100 mL – Meio rastreado à cepa bacteriana Escherichia coli para 

coliformes termotolerantes e Enterobacter cloacae para coliformes totais). 

Para a leitura do resultado nas cartelas foi utilizado o contador de colônias, os pontos 

vermelhos, azuis e violeta, na cartela, representavam coliformes totais e pontos azuis e 

violetas, na cartela, representavam coliformes termotolerantes. Para expressar o valor de UFC 

(Unidade Formadora de Colônia) multiplicou-se o fator de correlação (80) pelo valor 

encontrado em cada cartela. 

 

 

3.5. Análise Estatística  

Foram realizadas coletas em 7 cisternas com 3 repetições, onde cada parcela foi 

constituída por 1L de amostra de água. Os dados foram analisados utilizando-se o programa 

Sistema para Análise de Variância (SISVAR), da Universidade Federal de Lavras 

(FERREIRA, 2000) onde as médias comparadas através do teste de Tukey ao nível (5%) de 

probabilidade (FERREIRA, 2000). 



41 

 

 

 

 

 

4- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Caracterização das cisternas, condições e cuidados praticados pelos proprietários  

 

Através das observações e dos questionários aplicados aos moradores, foram 

identificados vários fatores que podem influenciar diretamente a qualidade da água destes 

reservatórios, entres estes, podemos citar os cuidados praticados pelos seus proprietários e as 

condições onde ocorre a captação e o armazenamento da água (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Caracterização das cisternas, condições e cuidados praticados pelos proprietários. 

Cisternas 

Características 

Material de 

construção 

Tampa 

de 

proteção 

Forma de 

retirada 

da água 

Utilização de 

algum método 

de tratamento 

Fonte de 

fornecimento 

da água 

Descarte 

das 

primeiras 

águas 

Número 

de 

lavagens 

ao ano 

C 1 Alvenaria  Sim M* Não Chuva/Pipa Sim 2 

C.2 Alvenaria Sim M* Não Chuva Sim 2 

C.3 Alvenaria Sim M* Não Chuva Sim 1 

C.4 Alvenaria Sim M* Não Chuva Sim 1 

C.5 Alvenaria Sim M* Não Chuva Sim 1 

C.6 Alvenaria Sim B Não Chuva/Açude Não - 

C.7 Alvenaria Sim B Não Chuva/poço Não - 

M*- Manualmente; 

B – Bomba centrifuga; 

-  Nenhuma lavagem anual. 

 

 

Os moradores contam, hoje, com três fontes de acesso a água, as cisternas 

particulares de cada residência abastecida por água da chuva, a cisterna comunitária instalada 

no centro do assentamento abastecida por água da chuva e água de carros pipas fornecidos 

pela prefeitura de Caraúbas-RN (Figura 4) e dispõe ainda de uma adutora ligada a um poço 

artesiano profundo. 
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Figura 4: Cisterna comunitária abastecida também por carro pipa (Cisterna C1). 

 

Fonte: Autor 

 

 

Todas as cisternas analisadas são construídas de cimento e possuíam tampa de 

proteção porém estas tampas, apresentavam certas precariedades, como espaços onde era 

possível a entrada de poeira e ou insetos por exemplo. Com relação à forma de retirada da 

água, todas são puxadas manualmente com auxílio de balde e uma corda. Segundo Silva 

(2006), o problema quanto a tal forma de retirada da água ocorre se este recipiente não for 

manuseado de forma adequada, sendo este método suscetível a possíveis contaminantes que 

irão prejudicar e poluir a água armazenada nestas cisternas. Durante os procedimentos de 

coleta foi observado que normalmente os moradores guardavam os recipientes junto com 

materiais de cozinha ou sobre a própria cisterna.  
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Figura 5: Tampas com defeitos (Cisterna C1 e C4)  

 

Fonte: Autor 

 

 

Ficou evidenciado que nenhum morador desta comunidade filtrava a água antes do 

consumo e tão pouco utilizavam qualquer método de desinfecção desta água, sendo estes 

procedimentos comuns a todos os moradores desta localidade.  

A utilização do cloro não é comum, sendo deixado apenas para as visitas dos agentes 

de endemias do município realizar este procedimento de desinfecção da água armazenada. 

Constatou-se também que muitos desconheciam sobre as dosagens de cloro necessárias para o 

tratamento. Segundo Meyer (1994) a adição de cloro no tratamento da água pode ter como 

objetivos a destruição ou a inativação de organismos patogênicos, que são capazes de 

produzir doenças ou de outros organismos indesejáveis. Segundo Silva (2006), o processo de 

cloração é eficiente para desinfecção da água, no entanto deve inspirar cuidados, pois se 

realizado sem controle pode gerar subprodutos potencialmente carcinogênicos.  

Foi notado também o alto índice de cisternas com defeitos referente a infiltrações, 

segundo relatos dos moradores, estes seriam devido ao tempo de uso dessas que se 

correlaciona com o desgaste dos arrames que envolve a estrutura da mesma. Por fim vale 

ressaltar que as cisternas não tinham nenhum sistema de restrição ao acesso (cerca, muro), 

ficando evidenciado a grande presença de animais envolta e em cima das cisternas (Figura 4). 
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4.2 Análises físico-químicas 

 

Os valores obtidos para os parâmetros físico-químicos foram comparados com os 

padrões estabelecidos pela legislação brasileira vigente, Portaria do Ministério da Saúde nº 

2914 de 2011, através da Resolução CONAMA Nº 357 de 17/03/2005 e Resolução 

CONAMA no 396 de 2008. Alguns parâmetros analisados foram discutidos com base em 

legislação internacional por não serem contemplados pela legislação nacional.   

 

 

4.2.1 pH 

 

Os valores médios de pH das amostras de água estudadas, apresentou valores 

variando entre 7,36 a 9,36 com média de 8,40 conforme (Gráfico 1); 

 

Gráfico 1 – Valores médio de pH encontrados para das amostras de água das cisternas do 

assentamento Glênio Sá do município de Caraúbas – RN. 

 

 

C1 – Água de camião pipa; C2 à C5 – Água de chuva; C6 – Água de açude; C7 – Água de poço. 

 

 

Todas as cisternas apresentaram valores de pH básicos, em conformidade com os 

parâmetros estipulados pela legislação, segundo a Portaria do Ministério da Saúde 2914/2011 

que estabelece valores de 6,0 a 9,5 como pH adequado para água potável. 
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A média observada encontra-se próximos dos valores descritos por Zerwes et. al. 

(2015), em estudo sobre qualidade de água em cisternas do município de Imigrandes - RS 

onde relatou o valor médio de 8,64 para pH. Tavares (2009), também relatou valores 

semelhantes em cisternas da região semiárida do estado da Paraíba, onde também foram 

encontrados valores de pH básicos em todas as cisternas analisadas. 

O parâmetro pH expressa a concentração do íon hidrogêniônico e a intensidade da 

condição ácida ou básica de uma solução (SAWYER et al.,1994; FUNASA, 2004; 

SPERLING, 2005). Alterações nos valores de pH também podem aumentar o efeito de 

substâncias químicas que são tóxicas para os organismos aquáticos, tais como os metais 

pesados. 

A água de chuva normalmente possui pH levemente ácido, no entanto segundo Silva 

(2006) a água da chuva adquire característica alcalina após ser armazenada em cisternas de 

cimento, devido sua característica corrosiva que provoca a dissolução de compostos presentes 

nas superfícies de captação e armazenamento elevando o pH desta água 

O pH é um importante aliado na avaliação da qualidade da água sendo este 

influenciada por processos biológicos e químicos dentro do corpo da água, esse parâmetro não 

oferece riscos à saúde, mas deve ser monitorado melhorando os processos de tratamento, 

preservando as tubulações contra corrosões e auxiliando no controle da desinfecção 

(SPERLING, 2005). 
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4.2.2 Condutividade elétrica 

 

Os resultados encontrados para condutividade elétrica estão em um intervalo de 

variação de 6,34 μS/cm, a 3980,0 μS/cm (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 – Valore médios para Condutividade Elétrica em μS/cm das amostras de água das 

cisternas do assentamento Glênio Sá do município de Caraúbas – RN. 

 

C1 – Água de camião pipa; C2 à C5 – Água de chuva; C6 – Água de açude; C7 – Água de poço. 

 

 

A legislação segundo a Portaria do Ministério da Saúde 2914/2011, a Resolução do 

CONAMA no 357 de 2005 e a Resolução do CONAMA no 396 de 2008 estabelece valores de 

50,0 a 1500,0 μS/cm como valores adequado para água potável. 

De acordo com os valores encontrados, observa-se que ocorreu uma grande 

variabilidade em uma das amostras a C7, esse valor se deve a uma elevadíssima concentração 

de sais dissolvidos nesta amostra de água, onde segundo os parâmetros estipulados pela 

legislação está não conforme com a mesma, sugerindo uma avalição cuidadosa da qualidade 

da água desta cisterna para o seu uso racional. Ressalta-se que a cisterna C7 é abastecida por 

água de poço subterrâneo. 

A condutividade elétrica é a capacidade que a água possui de conduzir corrente 

elétrica. Tal parâmetro está associado à presença de íons dissolvidos na água. O parâmetro 

condutividade elétrica não determina quais os íons que estão presentes em determinada 
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amostra de água, mas, contribui em possíveis reconhecimentos de impactos ambientais que 

possam ocorrem (CAVALCANTI, 2010). 

Este parâmetro não representa um problema para a saúde humana, contudo, a partir do 

seu valor pode ser estimada a concentração de Sólidos Dissolvidos Totais (SDT), e este é um 

problema potencial, pois água com excesso de SDT se torna impalatável devido à alteração no 

gosto, ocasiona problemas de corrosão de tubulações e o seu consumo pode causar o acúmulo 

de sais na corrente sanguínea e a possibilidade de formação de cálculos renais (CASALI, 

2008).  

 

 

4.2.3 Sólidos Dissolvidos Totais (SDT) 

 

Os valores médios encontrados para SDT estão em um intervalo de variação de 4,1 

μS/cm, a 2547,2 μS/cm (Gráfico 2). 

 

Gráfico 3 – Valores médio de Sólidos Dissolvidos Totais (SDT) para as amostras de água das 

cisternas do assentamento Glênio Sá do município de Caraúbas – RN. 

 
C1 – Água de camião pipa; C2 à C5 – Água de chuva; C6 – Água de açude; C7 – Água de poço. 

 

 

. O Ministério da Saúde estabelece que 1000 mg/l de SDT deve ser o limite para 

águas destinadas a consumo humano. Neste sentido apenas a amostra de água referente a 

cisterna C7 está em desacordo com a legislação vigente na atualidade, possuindo excesso de 
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SDT o que torna o seu consumo humano não indicado. Essa cisterna com excesso de SDT 

possuem águas provenientes de poço profundo subterrâneo. Segundo CASSALI (2008) isto se 

deve ao maior teor de sais que as águas subterrâneas apresentam na sua constituição, em 

virtude de estar em contato direto com a rocha matriz, que é mais rica em nutrientes. 

Associado a isso estão às condições e cuidados praticados durante a coleta e transporte da 

água, pois devido sua própria constituição e propriedades, a solubilização de componentes 

ocorre muito facilmente.  

A estimativa de SDT através de sua relação com a condutividade elétrica tem sido 

proposta (OLIVEIRA et al., 2009; AHPA, 1999) como uma alternativa rápida e fácil para 

conhecer uma concentração relativa de sais presentes nas amostras de águas. No entanto, a 

multiplicação da CE por 0,64 só é recomendada para águas com CE inferior a 5.000 μS.cm-1 

(CASALI, 2008). Essa determinação só é possível devido ao fato que a CE é proporcional ao 

teor de sais e aumenta na mesma medida. 

TAVARES (2009) também relatou variações nos valores de SDT em cisternas que 

recebem águas de chuvas e carros-pipas. BRITO et al. (2005) encontrou valores entre 

128,0mg.L-1 a 230,4 mg.L-1 para SDT em águas armazenadas em cisternas de uma 

comunidade rural que recebem águas de chuva e carros-pipa no município de Petrolina – PE, 

valores estes próximos ao do presente estudo. 
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4.2.4 Salinidade 

 

Diante dos dados obtidos para salinidade (Gráfico 4), observa-se que os valores 

variaram entre 0,03 e 2,07 %. 

 

Gráfico 4 – Valores médio de salinidade em mg/l para as amostras de água das cisternas do 

assentamento Glênio Sá do município de Caraúbas – RN. 

 
C1 – Água de camião pipa; C2 à C5 – Água de chuva; C6 – Água de açude; C7 – Água de poço. 

 

 

Segundo a resolução CONAMA Nº 357/2005, no capítulo I, art. 2°, inciso I, indica 

que a água doce deve apresentar valor igual ou inferior a 0,50 %, para o consumo humano.  

Levando em consideração os dados obtidos neste estudo e comparando com Cunha (2014), 

que obteve uma média de salinidade de 0,09 %, pode-se afirmar que geralmente as águas 

represadas no interior das cisternas não apresentam teores elevados de salinidade. Isto 

possivelmente devido às formas de captação (telhado ou calçadão) da água e a sua fonte, que 

a priori são provenientes de precipitações pluviométricas, salvo casos onde a o beneficiário 

coloca na cisterna águas provenientes de barreiros ou pequenas barragens que podem conter 

um teor salino um pouco maior em decorrência do contato com o solo. Neste sentido 

corroborando com ao autor supra citado, as amostras das cisternas C2, C3, C4 e C5 

demostraram valores próximos aos relatados por Cunha (2014).  

Também evidenciamos que o valor mais elevado apresentado para salinidade foi o da 

amostra referente a cisterna C7; Sabe-se que a fonte de abastecimento desta cisterna é além da 
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água da chuva, também a água do poço profundo subterrâneo, onde teores elevados de 

salinidade para essa água é considerado comum para poços com elevada profundidade desta 

região.  

Desta forma, a maioria das amostras de água das cisternas analisadas apresentaram 

valores dentro dos limites estabelecidos pelo CONAMA, ficando apenas a amostra da cisterna 

C7 com um teor fora do limite legal. 

 

 

4.2.5 Potássio (K) 

 

O teor de potássio das amostras de água variou entre 7,82 a 192,5 mg/l (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5 – Valores médio de potássio em mg/l para as amostras de água das cisternas do 

assentamento Glênio Sá do município de Caraúbas – RN. 

 

C1 – Água de camião pipa; C2 à C5 – Água de chuva; C6 – Água de açude; C7 – Água de poço. 

 

 

O potássio é um elemento importante para o corpo humano e juntamente com o 

sódio, participam de trocas intracelulares e extracelulares. A Portaria nº 2914/11 do MS não 

estabelece limites para o potássio em água de abastecimento humano.  

Na agricultura o potássio é um nutriente, benéfico e desejável. A CETESB (2009) 

relata que as concentrações de potássio em águas naturais não excedem 10 mg.L-1. Neste 
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sentido apenas a amostras da cisterna C2 está em conformidade com os parâmetros 

estipulados pela legislação CETESB (2009), evidenciando a boa qualidade desta água; As 

demais amostras apresentaram valores acima do permitido segundo o parâmetro estipulado 

pela legislação CETESB (2009). 

Esteves (2011), relatou valores semelhantes a deste estudo apresentando que a 

concentrações médias de potássio obtidas em suas amostras de foram de 1,27 a 1,96 mg L-1. 

O potássio é um elemento que está em baixas concentrações nas águas naturais, 

sendo a lixiviação das rochas a sua principal fonte natural. Portanto, a fonte antrópica é uma 

das suas principais fontes, visto que é um elemento utilizado na indústria e na agricultura 

(Zuin et al., 2009).  

 

 

4.2.6 Sódio (Na) 

 

Os valores medidos de sódio das amostras de água das cisternas estudadas oscilaram 

entre 0,01 e 2530,0 mg.L-1 (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6 – Valores médio de sódio em mg/l para as amostras de água das cisternas do 

assentamento Glênio Sá do município de Caraúbas – RN. 

 

 

C1 – Água de camião pipa; C2 à C5 – Água de chuva; C6 – Água de açude; C7 – Água de poço. 
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A Portaria nº 2914/11 do MS permite no máximo 200 mg.L-1 de sódio, revelando 

que, em relação a esse elemento, as águas estão adequadas ao consumo humano. Neste 

sentido, as amostras das cisternas C2, C3, C4 e C5 demostraram valores dentro dos limites 

dos parâmetros estipulado pela legislação Portaria nº 2914/11 do MS.  

Os resultados demostraram que as amostras de água das cisternas C1 e C7 se 

apresentaram não conformes aos limites dos parâmetros estipulados pela legislação; Também 

evidenciamos que o valor mais elevado apresentado para sódio de foi o da amostra referente a 

cisterna C7; Sabe-se que a fonte de abastecimento desta cisterna é além da água da chuva, 

também a água do poço subterrâneo, onde, teores elevados de sódio para a água dessas fontes 

são considerado normais para poços com elevada profundidade desta região.  

Kemerich et. al. (2013), estudando a qualidade da água oriunda do escoamento 

superficial simulado em bacia hidrográfica do Rio Vacacaí- Mirim, no Rio Grande do Sul, 

encontrou valores de sódio entre 2,0 e 171 mg.L-1, valores próximos aos encontrados neste 

estudo. A concentração de sódio na água acima de 200 mg.L-1 provoca gosto desagradável, 

podendo ser fator de restrição ao seu consumo humano. 

O sódio é um dos elementos encontrado em maior abundância na terra, sendo solúvel 

em água (Lucas et al., 2014). Segundo a USEPA (2015), o sódio pode entrar nos corpos 

d’água por fontes naturais ou antrópicas. No primeiro caso pode ser por lixiviação das rochas 

e no segundo caso por esgotos sanitários, efluentes industriais e/ou atividades agrícolas 

(CETESB, 2012).  

Segundo a CETESB (2012), as concentrações de sódio em águas superficiais variam 

consideravelmente por fatores como a geologia do local, descargas de efluentes, o uso sazonal 

de sais nas rodovias e o uso de fertilizantes na agricultura. 
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4.2.7 Cloretos 

 

Quanto as teores de cloreto, as amostras apresentaram um intervalo de variação de 

0,0005 mg.L-1 a 0,75 mg.L-1 (Gráfico 7). 

 

Gráfico 7 – Valores médio cloretos em mg/l para as amostras de água das cisternas do 

assentamento Glênio Sá do município de Caraúbas – RN. 

 

 

C1 – Água de camião pipa; C2 à C5 – Água de chuva; C6 – Água de açude; C7 – Água de poço. 

 

 

Esses valores se encontram abaixo dos limites estipulados pela legislação vigente, 

segundo o Ministério da Saúde Portaria nº 2914/11 este, determina um teor mínimo de cloreto 

de 250 mg.L-1. Todas as cisternas apresentaram teores de cloretos abaixo dos os parâmetros 

estipulados pela legislação demostrando assim estarem em não conformidade, segundo a 

Portaria do Ministério da Saúde 2914/2011. 

Segundo Amorim e Porto (2001), relatou em amostras de águas somente das chuvas 

valores entre 0,01 e 0,03 mg.L-1. As amostras da chuva apresentaram valores baixos de 

cloretos, pois estas apresentam uma baixa concentração de constituintes químicos. Em todas 

as cisternas analisadas nenhum proprietário relatou que fazia uso de tratamento com cloro na 

própria cisterna. Tal concentração mínima de cloreto é importante pelo fato que o cloro age 

oxidando e destruindo microrganismos que podem provocar doenças, neste caso, é possível 

que contaminação microbiológica pode estar presente nas cisternas analisadas.  
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No entanto, segundo Andrade Neto (2004), o consumo de águas de cisternas é 

seguro, uma vez que problemas relacionados a tal prática são muito pequenos se comparados 

ao número de pessoas que fazem uso doméstico de águas de cisternas em todo o mundo com 

segurança. Contudo, a qualidade da água usada para provisão doméstica é de grande 

importância a avalição de sua qualidade. 

 

 

4.2.8 Dureza Total  

 

Os valores para sódio nas amostras estudadas, oscilaram entre 44,13 á 806,75 mg.L-1 

(Gráfico 8). 

 

Gráfico 8 – Valores médio de dureza total em mg/l para as amostras de água das cisternas do 

assentamento Glênio Sá do município de Caraúbas – RN. 

 

 

C1 – Água de camião pipa; C2 à C5 – Água de chuva; C6 – Água de açude; C7 – Água de poço. 

 

 

A Portaria nº 2914/11 do MS permite no máximo 500 mg.L-1 de dureza total para a 

água potável. Neste sentido, as amostras das cisternas C1, C2, C3, C4 e C5 demostraram 

valores conformes segundo os parâmetros estipulado pela legislação nacional.  

A dureza é a concentração de cátions multimetálicos em solução. Os cátions 

frequentemente associados à dureza são cálcio e magnésio (Ca2+, Mg2+), e em menor escala 
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ferro (Fe2+), manganês (Mn2+), estrôncio (Sr2+) e alumínio (Al3+). Segundo a UNEP (2008), a 

dureza é influenciada pela geologia e por atividades antrópicas. As principais fontes de dureza 

são a dissolução de minerais contendo cálcio e magnésio, exemplificando, as rochas calcárias 

e os despejos industriais (Von Sperling,2007).  

Os resultados demostraram que apenas uma amostras C7, apresentou teores de 

dureza total acima dos limites estipulados pela legislação; Sabe-se que a fonte de 

abastecimento desta cisterna C7 é além da água da chuva, também a água do poço 

subterrâneo, onde, teores elevados de dureza para a água dessas fontes são considerado 

normais para poços subterrâneos desta região.  

Os dados obtidos no presente estudo se mostraram próximos aos relatados por Alii 

(2005, Esteves (2011), que estabeleceu teores de até 75 mg L-1 em seus estudos. De acordo 

com a legislação (Brasil, 2006), a toxicidade é inversamente proporcional ao grau de dureza 

da água, que tem efeito de reduzir a toxicidade de alguns metais como cobre, zinco, chumbo, 

etc. (USEPA, 2015). 
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4.2.9 Turbidez 

 

Em 85,71 % das amostras analisadas os valores de turbidez estavam em 

conformidade segundo os parâmetros estabelecido pelo Ministério da Saúde que é de até 5,0 

NTU. A água da amostra da Cisterna C6, apresentou valor de 8,48 NTU (Gráfico 9); 

 

Gráfico 9 – Valores médio de turbidez em NTU para as amostras de água das cisternas do 

assentamento Glênio Sá do município de Caraúbas – RN. 

 

 

C1 – Água de camião pipa; C2 à C5 – Água de chuva; C6 – Água de açude; C7 – Água de poço. 

 

 

Sendo está a única amostra que apresentou valor de turbidez acima do estipulado 

pela legislação. O maior valor encontrado nesta cisterna se deve a forma de seu abastecimento 

muitas vezes ser realizado também por água de açude, onde este provavelmente está 

contaminado com a presença de material particulado na água, de diferentes fontes de origem. 

A turbidez indica o grau de atenuação que um feixe de luz sofre ao atravessar a água. 

Esta atenuação ocorre pela absorção e espalhamento da luz causada pelos sólidos em 

suspensão (silte, areia, argila, algas, detritos, etc.). A principal fonte de turbidez é a erosão dos 

solos, quando, na época das chuvas, as águas pluviais trazem uma quantidade significativa de 

material sólido para os corpos d’água. Atividades de mineração, assim como o lançamento de 

esgotos e de efluentes industriais, também são fontes importantes que causam uma elevação 
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da turbidez das águas. O aumento da turbidez faz com que uma quantidade maior de produtos 

químicos (como coagulantes) sejam utilizados nas estações de tratamento de águas, 

aumentando os custos de tratamento. Além disso, a alta turbidez também afeta a preservação 

dos organismos aquáticos, o uso industrial e as atividades de recreação (CETESB, 2014). 

O aumento da turbidez, também pode ocorre devido a poluição por esgotos 

domésticos e outros despejos, como efluentes industriais. Elevados valores para a turbidez 

reduz a penetração da luz na água e consequentemente reduz a fotossíntese dos organismos 

presente, estes comprometem o ecossistema aquático, reduzindo a fotossíntese da vegetação 

aquática (MACÊDO, 2001). 

Segundo Tavares (2009), estas variações ocorrem devido origem da água e a 

manutenção do sistema. Variações significativas neste parâmetro também foram relatadas por 

Amorim e Porto (2001) associadas à origem da água.  

 

 

4.2.10 Oxigênio Dissolvido (OD) 

 

O oxigênio dissolvido (OD) é um parâmetro utilizado para determinar o grau de 

poluição e de autodepuração de um corpo hídrico (SPERLING, 2005). Segundo Macêdo 

(2001), o oxigênio dissolvido indica o grau de arejamento da água, sendo definido como um 

excelente parâmetro para avaliar a qualidade da água, valores baixos indicam excesso de 

matéria orgânica, estando esse parâmetro associado a condutividade, pH, cor, turbidez e 

coliformes fecais.  

Braga et. al. (2003), afirmam que a concentração de oxigênio dissolvido na água 

ocorre em função da atividade fotossintética dos organismos autótrofos, presentes nos corpos 

d’água. Portanto, através da medição do teor de oxigênio dissolvido, os efeitos de resíduos 

oxidáveis sobre águas receptoras e a eficiência do tratamento dos esgotos, durante a oxidação 

bioquímica, podem ser avaliados (CETESB, 2014).  

As águas eutrofizadas (ricas em nutrientes) podem apresentar concentrações de 

oxigênio superiores a 10 mg/L, situação conhecida como supersaturação, porém isto ocorre 

principalmente em lagos e represas em que o excessivo crescimento das algas faz com que 

durante o dia, devido à fotossíntese, os valores de oxigênio fiquem mais elevados. 

Os valores de oxigênio dissolvido (OD) para as amostras de água das cisternas 

analisadas neste estudo encontraram-se entre 8,9 mg L-1 e 11,1 mg L-1 (Gráfico 10). Estes 
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valores se mostraram em conformidade segundo a legislação; Apenas a cisterna C5 

apresentou teor acima dos padrões estipulados pela legislação.  

 

Gráfico 10 – Valores médio de oxigênio dissolvido em mg/l para as amostras de água das 

cisternas do assentamento Glênio Sá do município de Caraúbas – RN. 

 

 

C1 – Água de camião pipa; C2 à C5 – Água de chuva; C6 – Água de açude; C7 – Água de poço. 

 

 

A Portaria do Ministério da Saúde não define valor mínimo permitido – (VMP) para 

esse parâmetro, no entanto a Resolução do CONAMA no 357 de 2005 estabelece que a 

quantidade de OD deve ser ≤ 6 para classe especial e classe 1. A média observada encontra-se 

próximos dos valores descritos por Zerwes et. al. (2015), em estudo sobre qualidade de água 

em cisternas do município de Imigrandes – RS. 
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4.2.11 Cálcio  

 

Os valores de cálcio para as amostras de água das cisternas analisadas neste estudo 

encontraram-se entre 16,3 e 232,5 (Gráfico 11). 

 

Gráfico 11 – Valores encontrados de cálcio em mg/l para as amostras de água das cisternas 

do assentamento Glênio Sá do município de Caraúbas – RN. 

 

 

C1 – Água de camião pipa; C2 à C5 – Água de chuva; C6 – Água de açude; C7 – Água de poço. 

 

 

Apenas a amostra C7 teve sua concentração acima de 100 mg/L. Os valores para 

cálcio não são citados na legislação vigentes, o cálcio forma parte dos carbonatos e 

bicarbonatos e é uma fração da dureza total. A Dureza Total nas águas correspondem ao total 

dos sais, principalmente o de cálcio e o de magnésio, dissolvidos na água. Quanto maior a 

quantidade presente de sais minerais, maior será também a sua dureza total.  

 

 

4.2.12 Análises Estatísticas  

 

De acordo com a análise estatística das características físico-químicas das amostras 

de água das cisternas do assentamento Glênio Sá zona rural do município de Caraúbas – RN 

estudadas, todas as amostras apresentaram diferenças significativas pelo teste de Tukey ao 



60 

 

 

 

 

 

nível 5% de probabilidade entre todas as amostras estudadas, denotando-se a influência direta 

das fontes de água abastecimento das cisternas como principal fator deste resultado. 

 

Tabela 5 - Resultados das determinações físico-químicas das amostras de água coletadas no 

assentamento Glênio Sá do município de Caraúbas, RN. 

Análises C1 C2 C3 

 

 C4 

 

C5 C6 C7 Média 
Legislação 

(VMP) 

pH 7,83c 8,81b 9,36*a 9,18*a 8,76b 7,36c 7,54c 8,4 6 a 9 

CE 

(μS/cm) 
6,34d 87,2c 132,3b 86,7c 81,6c 86,7c 3980a - - 

Salinidade 

(mg/l) 
0,31b 0,04c 0,06c 0,04c 0,3b 0,04c 2,07a - 0,50 

Potássio 

(mg/l) 
191,58*a 7,82e 78,2b 11,73d 7,82e 39,1c 191,58*a - 10 

Na (mg/l) 667*b 0 46c 0 0 46c 2530*a - 200 

Cloretos 

(mg/l) 
0,106b 0,0015c 0,001c 0,0005d 0,0005d 0,00549d 0,759a - 250 

Dureza 

total 

(mg/l) 

166,75b 44,139e 63,756c 53,947d 63,776c 66,208c 806,756*a - 500 

Turbidez 

(NTU) 
0,06b 0,04c 0,06b 0,04c 0,06b 8,48*a 0,05c - 5 

SDT  4,06d 55,81c 84,67b 55,49c 52,22c 55,49c 2547,2*a - 1000 

OD (mg/l) 9,73b 9,46b 9,43b 9,5b 11,1a 9,36b 8,9c 9,64 - 

Cálcio 

(mg/l) 
44,09b 19,04d 22,04c 20,04c 20,09c 16,03d 232,5a - - 

CE – Condutividade elétrica; Na – Sódio; SDT – Sólidos dissolvidos totais; OD – Oxigênio 

dissolvido; * Valores em desacordo com a legislação e Valor máximo permitido (VMP). 

Médias seguidas por letra distintas, minúsculas na linha diferem entre si pelo teste de Tukey     

(p ≤ 0,05). 
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4.3 Análises Microbiológicas 

 

Os valores obtidos para os parâmetros microbiológicos foram comparados com os 

padrões estabelecidos pela legislação brasileira vigente, digo, principalmente à portaria NBR 

15527/07 e a Portaria 518/04 as quais surgem como as primeiras diretrizes brasileiras para 

este padrão de qualidade para a água potavel, visando assim assegurar sua qualidade para o 

consumo humano. Estas normas, diz que a água potável deve ter ausência de coliformes totais 

e Escherichia coli (E. coli) em UFC/100ml. 

Abaixo (Gráfico 12 e 13), são apresentados os teores de coliformes totais e 

Escherichia coli (E. coli) para as amostras de água das cisternas do assentamento Glênio Sá 

do município de Caraúbas – RN. 

 

4.3.1 Coliformes Totais 

 

Os teores de coliformes totais em UFC/100ml para as amostras estudadas, oscilaram 

entre 400 a 2080 UFC/100ml, (Gráfico 12). 

 

Gráfico 12 – Valores médio de coliformes totais em UFC/100ml para as amostras de água das 

cisternas do assentamento Glênio Sá do município de Caraúbas – RN. 

 

 
C1 – Água de camião pipa; C2 à C5 – Água de chuva; C6 – Água de açude; C7 – Água de poço. 
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Os resultados demostraram que todas as amostras apresentaram teores de coliformes 

totais acima dos limites estipulados pela legislação; As amostras C6 e C7 apresentaram 

valores superiores aos demais, o que pode ser muito explicado pela suas fontes de 

fornecimento. Estando assim não conforme com os parâmetros para a água potável segundo a 

legislação brasileira.  

O fator mais preocupante em relação aos coliformes, não se trata dos valores 

encontrados por si só, porém da constatação realizada junto às famílias usuárias da água das 

cisternas, que em geral fazem o consumo desta água é para beber, sem qualquer tratamento 

prévio. Ao observar que a água é inodora e incolor acreditam que ela está livre de qualquer 

impureza ou contaminação e a utilizam diariamente para todas as finalidades, inclusive para 

beber.  

Os resultados microbiológicos encontrados dialogam, com as recomendações 

propostas por Amaral (2001), onde propõe que o monitoramento da qualidade da água deve 

ser realizado periodicamente, em intervalos de tempo regulares, pois o processo de 

contaminação é dinâmico, podendo inclusive ser intermitente, como o observado em todos os 

estudos que analisam águas de cisternas de placas construídas no Semiárido.  

Ao analisar as causas de contaminação, Blackburn et al. (2005) citando Neto (2003), 

concluíram que a contaminação microbiológica na atmosfera é muito rara, e que, portanto, a 

qualidade e a segurança sanitária das águas de cisternas dependem, principalmente, das 

condições da superfície de captação e da proteção sanitária do tanque. 
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4.3.2 E.coli 

 

Os teores de Escherichia coli (E. coli) em UFC/100ml para as amostras estudadas, 

oscilaram entre 160 a 320 UFC/100ml, (Gráfico 13).  

 

Gráfico 13 – Valores médio de Escherichia coli (E. coli) em UFC/100ml para as amostras de 

água das cisternas do assentamento Glênio Sá do município de Caraúbas – RN. 

 

C1 – Água de camião pipa; C2 à C5 – Água de chuva; C6 – Água de açude; C7 – Água de poço. 

 

 

Os resultados demostraram que apenas uma amostra da cisterna C3 não apresentou 

contaminação com Escherichia coli, onde todas as demais amostras apresentaram teores de 

Escherichia coli acima dos limites estipulados pela legislação; estando assim não conforme 

com os parâmetros para a água potável segundo a legislação brasileira. 

A Escherichia coli é uma bactéria na forma de bastonete. Seu habitat primário é o 

trato gastrintestinal de humanos e outros animais de sangue quente. Esta bactéria é 

considerada um indicador de qualidade de água. Caso presente na amostra de água analisada 

sugere possibilidade de transmissão de doenças de veiculação hídrica, sendo este fator muito 

preocupante para a segurança da saúde de seus consumidores.  
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4.3.3 Análises Estatísticas  

 

De acordo com a análise estatística das características microbiológicas das amostras 

de água das cisternas do assentamento Glênio Sá zona rural do município de Caraúbas – RN 

estudadas, todas as amostras apresentaram diferenças significativas pelo teste de Tukey ao 

nível 5% de probabilidade, entre todas as amostras estudadas, denotando-se assim a influência 

direta das fontes de água de abastecimento das cisternas e os cuidados sanitários como 

cloração entre outros como os fatores desta contaminação. 

 

Tabela 6 - Resultados das determinações microbiológicas das amostras de água coletadas no 

assentamento Glênio Sá do município de Caraúbas – RN. 

Amostras de 

água 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 Média Legislação 

Coliformes 

Totais 

(UFC/100ml) 

640b 400e 400e 560c 480d 2080a 2000a 937,14 
Ausência em 

100mL 

E.coli 

(UFC/100ml) 
320a 160c - 160c 240b 160c 160c 200 

Ausência em 

100mL 

Médias seguidas por letra distintas, minúsculas na linha diferem entre si pelo teste de Tukey     (p ≤ 

0,05). 
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5- CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados, podemos concluir que: 

 A caracterização físico-química de qualidade das amostras de água do assentamento 

Glênio Sá zona rural do município de Caraúbas - RN foram encontradas poucas variações não 

conformes segundo os padrões estabelecido pela legislação brasileira vigente, Portaria do 

Ministério da Saúde nº 2914 de 2011, através da Resolução CONAMA Nº 357 de 17/03/2005 

e Resolução CONAMA no 396 de 2008. 

 

 As análises microbiológicas mostraram resultados em desacordo com os padrões 

estipulados pela legislação quanto aos valores de coliforme totais e Escherichia coli (E. coli) 

em UFC/100ml para todas as amostras analisadas, estando as mesmas impróprias para o 

consumo humano.  

 

 Quanto à potabilidade segundo a legislação, as águas das cisternas do assentamento 

Glênio Sá zona rural do município de Caraúbas – RN, destinadas para o consumo humano, 

apresentaram-se não conformes , devendo ser evitado o seu consumo direto sem tratamento. 

 

 As fontes de variações dos padrões e da contaminação são provenientes das diferentes 

fontes de abastecimento das cisternas, digo, água da chuva, água de poço subterrâneo, de 

açude e de carro pipa.  

 

 Recomenda-se a adoção de tratamentos como filtração e desinfecção com um 

monitoramento constante da qualidade da água dessas cisternas, investigando outras 

variáveis importantes para a sua potabilidade. O poder público pode e deve interferir no 

local, disponibilizando equipamentos de filtração e desinfecção de água, além de um 

programa contínuo de monitoramento de qualidade.



66 

 

 

 

 

 

6- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALVES, Célia.Tratamento de águas de abastecimento. 3. ed. Porto: Publindústria, 2009. 

 

ALVES, W. S. dos.; ANDRADE, R. D. A.; COSTA, L. M.; BELISÁRIO, C. M.; CEREIJO, 

T. L.; PORFIRO, C.A. Avaliação da qualidade da água por meio de análises físico-químicas. 

Goiás: In: CONGRESSO DE PESQUISAE PÓS-GRADUAÇÃO DO CÂMPUS RIO 

VERDE DO IFGOIANO, 1., 2012, Goiânia. Resumos...Goiânia: I Congresso de Pesquisa e 

Pós;. 

 

ALVES, S. T. A Contaminação de alimentos gordurosos através da migração de 

plastificantes do tipo DEHA e DEHP do filme PVC. Especialização em qualidade de 

alimentos. Universidade de Brasília. Brasília, 2009. 

 

AMORIM, M. C. C.; PORTO, E. R. Avaliação da Qualidade Bacteriológica das Águas de 

Cisternas: Estudo de Caso no Município de Petrolina - PE. 2018. Disponível em: 

<http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPATSA/9058/1/OPB132.pdf>.Acesso em 

junho, 2018. 

 

ANDRADE NETO, C. O. Proteção sanitária das cisternas rurais. In: Simpósio luso-brasileiro 

de engenharia sanitária e ambiental. Natal-RN. Anais... Natal: ABES/APESB/APRH, 2014. 

 

AQUALIMP. Manual Cisternas de Polietileno. Disponível em: 

<http://www.acqualimp.com/img/2012%2012press%20kit20cisternas%20ok.pdf>. Acesso 

em: 20 de Agosto de 2016. 

 

ARVANITOYANNIS, I.S.; BOSNEA, L. Migration of substances from food packaging 

materials to foods. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. v. 44, p. 63-73, 2004. 

 

ARTIOLA, J. F.; ROCK, C. G. L. Water Storage Tank Disinfection, Testing, and 

Maintenance. The University of Arizona Cooperative Extension, nov. 2012. 

 

ASA. 2009. Retoma parceria com o governo federal para implementação de tecnologias 

para captação da água de chuva no Semiárido. Disponível em: <blog.ecodebate.com.br>. 

Acessado em: 15 mai. 2016. 

 

ASA. 2014 Programa um milhão de Cisternas. Disponível: 

<http://www.asabrasil.org.br/acervo/publicacoes?artigo_id=279>. Acesso 15 de Outubro de 

2015. 



67 

 

 

 

 

 

ASA. 2015 Programa um milhão de Cisternas. Disponível: 

<http://www.asabrasil.org.br/acervo/publicacoes?artigo_id=279>. Acesso 04 de abril de 2018. 

 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. (ABNT). NBR 15538: Medidores de água potável 

- Ensaios para avaliação de eficiência. Brasilia, 2014. 15 p.15 Disponível em: 

<http://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=312791>. Acesso em: 06 jun. 2018. 

 

Associação Brasileira de Normas Técnicas. (ABNT). NBR N°15.527. Orientações sobre as 

águas de chuva captadas nas áreas urbanas, Rio de Janeiro –RJ, 2007. 

 

BERTOLO, R. A.; MARCOLAN, L. N. O.; BOUROTTE, C. O. M. Relações Água-Rocha e 

a Hidrogeoquímica do Cromo na Água Subterrânea de Poços de Monitoramento 

Multiníveis de Urânia, SP, Brasil. Revista Geologia - USP, Sér. cient. v.9 n.2, São Paulo jun. 

2016. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. PORTARIA N° 2914, de 12 de dezembro de 2011. Dispõe 

sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo 

humano e seu padrão de potabilidade. 2011. Disponível em: <http://www.saude.gov.br>. 

Acesso em: 2018. 

 

BRASIL. Portal Brasil. Governo cumpre meta de 750 mil cisternas entregues. Disponível 

em: http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2017/11/governo-cumpre-meta-de-750-mil-

cisternas-entregues. Acesso em: 10/11/2018a. 

 

Brasil. Fundação Nacional de Saúde. Manual prático de análise de água / Fundação 

Nacional de Saúde – 4. ed. – Brasília : Funasa, 2009. 150 p. 

 

Brasil. Manual de procedimentos de amostragem e análise físico-química de água. 

Documentos: EMBRAPA, Colombo, v. 1, n. 1, p.01-69, ago. 2011. Disponível em: 

<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/921050/1/Doc232ultimaversao.pdf>. 

Acesso em: 27 maio 2017. 

 

CAMPOS, A.; ALVES, A. M. O programa água para todos: ferramenta poderosa contra 

a pobreza. In: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a fome O Brasil Sem 

Miséria. Brasília, 2014. p. 1-24. 

 

CEBALLOS, B. S. O.; DANIEL L. A.; BASTOS, R. K. X. Tratamento de água para 

consumo humano: panorama mundial e ações do PROSAB in Remoção de microorganismos 

emergentes e microcontaminantes orgânicos no tratamento de água para consumo humano. 

PROSAB 5, 2009 

 



68 

 

 

 

 

 

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Ficha de informação do 

produto químico. Disponível em:<http://www.cetesb.sp.gov.br>Acesso em dezembro de 

2016. 

 

CARVALHO, Leandro Almeida; SILVA, Denise Domingos da. Denise Domingos da 

Silva. Educação,ciência e Saúde, Cuité, n. 1, p.1-18, 06 dez. 2014. 

 

CUNHA, Euclides da. Os Sertões. Edição crítica de Walnice Nogueira Galvão. S. Paulo, 2. 

ed., Ática, 2000. 

 

CURITIBA, Lei n.º 10.785/2003 e dispõe sobre os critérios do uso e conservação racional da 

água nas edificações. Disponível em: http://domino.cmc.Pr.gov.br. Acesso em: 11 janeiro de 

2016. 

 

DEMETRIO, J. G. A et al. Aquíferos Fissurais. In: CIRILO, J. A et al. (org.) O uso 

sustentável dos recursos hídricos em regiões semi-áridas. Recife: ABRH – editora 

universitária UFPE, 2007.p.508. 

 

DIAS, J. T.; MACHADO, T. T. V.; SILVA, T. C.; BARROS, M. C. V. SATISFAÇÃO DOS 

USUÁRIOS DE ÁGUAS ARMAZENADAS EM CISTERNAS NO SEMIÁRIDO 

PARAIBANO. II Workshop Internacional sobre Água no Semiárido brasileiro. Campina 

Grande, novembro de 2015. 

 

EMBRAPA. Caracterização das principais criações agropecuárias da agricultura 

familiar no Território do Sisal no Estado da Bahia. Petrolina, 2017. 

 

FIORUCCI, A. R.; BENEDETTI, E. F. A importância do Oxigênio Dissolvido em Ambiente 

Aquático. Revista Química Nova. N°. 22, 10-11, novembro, 2005. 

 

FORNARO, Adalgiza; GUTZ, Ivano G.R. Wet deposition and related atmospheric 

chemistry in the Sao Paulo metropolis, Brazil: Part 2—contribution of formic and acetic 

acids. Atmospheric Environment. v. 37, p. 117 a 128, 2013. 

 

FUNASA. Proteção sanitária das cisternas utilizando na preservação de águas pluviais 

para uso domiciliar: aspectos técnicos e educacionais. 1° Relatório parcial de atividades. 

Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental. Universidade Federal de Minas Gerais, 

2005. 

 

FERREIRA, D. F. Programa Sisvar.exe: sistema de análise de variância. Versão 3.04. 

Lavras: UFLA, 2000. 

 

GODOI, D. P. A. Analise da Eficiência de Experiências com Captação de Àgua da Chuva em 

Propriedades Rurais. In: XIV Encuentro de Geógrafos de América Latina - EGAL. Abril, 

http://www.cetesb.sp.gov.br/


69 

 

 

 

 

 

2013. LAMERA, J. A.; FIGUEIREDO, A. M. R. Os Assentamentos rurais em Mato Grosso. 

In: XLVI Congresso da Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia 

Rural, p. 21.Rio Branco – Acre, 2013. 

 

HAGEMANN, Sabrina Elicker. Avaliação da qualidade da agua de chuva e da 

Viabilidade da sua captação e uso. 2009. 141 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de 

Engenharia Civil, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2009. 

 

IBGE INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo 

Demográfico 2017: Características da população e dos domicílios. Resultados do Universo. 

Rio de Janeiro. 

 

IBGE INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo 

Demográfico 2010: Características da população e dos domicílios. Resultados do Universo. 

Rio de Janeiro. 2011. 

 

JAY, J. M. Microbiologia de alimentos. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.  

 

LAPIS. Laboratório de e Processamento de Imagens de Satélites. Disponível em: < 

https://portalcorreio.com.br/paisagem-verde-muda-rapido-e-seca-domina-mais-de-70-da-pb/>. 

Acesso em: 23 de Agosto de 2018. 

 

LEMOS, A. O.; LIRA, O. O.; CUNHA, G. M. C.; OLIVEIRA, M. G. C.; SILVA, M. F. V. 

Estudo Preliminar da Qualidade Bacteriológica da Água de Cisterna de Polietileno em quatro 

Municípios do Semiárido Pernambucano. XIX Exposição de Experiências Municipais em 

Saneamento – Poços de Caldas – MG, 2015. 

 

LOPES, V. S. M. Avaliação Preliminar por BTEX, em água subterrânea de poços 

tubulares no município de Natal/RN. Dissertação de mestrado Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Centro de Tecnologia. Natal/Rio Grande do Norte, 2015. 

 

MAY, S. Estudo da viabilidade do aproveitamento de água de chuva para consumo não 

potável em edificações. 2004. 159f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Construção 

Civil) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo-SP, 2004. 

 

MOURA, Thamires de Oliveira. INVESTIGAÇÃO DA PRESENÇA DE 

CONTAMINANTES NA ÁGUA DE CHUVA ARMAZENADA EM CISTERNAS DE 

POLIETILENO EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO 

DOMINGOS, SEMIÁRIDO DA BAHIA. 2017. 125 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de 

Engenharia Ambiental Urbana, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2017. Cap. 8. 

 



70 

 

 

 

 

 

O conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução do Conama: Resoluções 

vigentes publicadas entre setembro de 1984 e janeiro de 2000/ Ministério do Meio Ambiente. 

Brasília: MMA, 2000. 1126 p.  

 

OLIVEIRA, Diego Bruno Silva de. O USO DAS TECNOLOGIAS SOCIAIS HÍDR ICAS 

NA ZONA RURAL DO SEMIÁRIDO PARAIBANO: Entre o combate a seca e a 

convivência com o semiárido. 2013. 186 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Geografia, 

Departamento de Geociência, Universidade Federal da Paraiba, João Pessoa, 2013. 

 

OMS -Organização Mundial de Saúde. Limite Formaldeído. Disponivel em: 

http://www.who.int/publications/en/. Acesso 3 de junho de 2017. 

 

RIO DE JANEIRO (Estado). Lei n.° 4393, de 16 de setembro de 2004. Dispõe sobre a 

obrigatoriedade das empresas projetistas e de construção civil a prover os imóveis 

residenciais e comerciais de dispositivo para captação de águas da chuva e dá outras 

providências. Rio de Janeiro: 2004. 

 

SHINOHARA, N. K. S.; BARROS, V. B.; JIMENEZ, S. M. C.; MACHADO, E. C. L.; 

DUTRA, R. A. F.; LIMA FILHO, J. L. Salmonella spp., importante agente patogênico 

veiculado em alimentos. Ciência & Saúde Coletiva, v. 13, n. 5, p. 1675-1683, 2011. 

 

STANDARD methods for the examination of water and wastewater. 16th ed. Washington: 

APHA, 1985. 

SÃO PAULO, Lei nº 12.526. São Paulo, 2007. Disponível em: 

http://www.al.sp.gov.br/legislacao/norma.do?id=69472>. Acesso em 20 de Abril de 2016. 

 

SCHMITT, J. F. A. Adoção de Inovações no Combate à Seca no Semiárido: Um Estudo 

com os Usuários de Cisternas de Polietileno nos Municípios de Trairi-CE e Caucaia-CE. 

2015. Dissertação de Mestrado (Acadêmico em Administração do Centro de Estudos Sociais 

Aplicados), da Universidade Estadual do Ceará. Fortaleza Ceará, 2015. 

 

SCHISTEK H, A Construção de Cisternas de Tela e Arame, Paulo Afonso - BA, 1998. 

 

SILVA, C.V., Qualidade da água para consumo humano armazenada em cisterna de 

placa. Estudo de caso: Araçuaí, MG. Dissertação de M. Sc. Escola de Engenharia da 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016. 

 

SOUZA, R. l A.; NETO, W. B.; POPPI, R. J.; BACCAN, N.; CADORE, S. Classificação de 

água de coco processada e natural por meio de HCA, PCA e teores de íons metálicos 

determinados por ICP OES. Instituto de Química, Universidade Estadual de Campinas, 

Campinas – SP. Química Nova, Vol. 29, No. 4, 654-656, 2011. 

Gratidão  

http://www.who.int/publications/en/


71 

 

 

 

 

 

SCHURING, K.; SCHWIENTEC, S. Quality of rainwater for domestic purposes harvested in 

different catchment systems within the semiarid region of northeast Brazil. Projeto de 

sementes, University of Applied Sciences in Bremen, Germany 2005. 

 

SHABAAN. Sh.; AHMAD, N. Z. I.; Zakaria, M. S. M.; SHIRAT, M. G. Achieving thermal 

comfort in Malaysia building: bioclimatic housing, CIDB. 2007. 

 

SPERLING, M.V. Introdução à Qualidade das Águas e Tratamento de Esgotos. 3. ed. 

Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental; Universidade Federal de 

Minas Gerais; 2005. 

 

SUDENE – Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Plano de Aproveitamento 

Integrado dos Recursos Hídricos do Nordeste do Brasil - PLIRHINE. Recife, 1989. 

 

TAVARES, A. C; NOBREGA, R. B; OLIVEIRA, L. A; SILVA, M. M. P.; CEBALLOS, B. 

S. O. O uso de cisternas no semiárido paraibano, estado de conservação e técnicas de manejo. 

In SIMPOSIO BRASILEIRO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA, 6. 2007. Belo 

Horizonte- MG. Anais Belo Horizonte, 2007. 

 

TOMASONI, M.A; PINTO, J.E.S.; SILVA, H.P. A questão dos recursos hídricos e as 

perspectivas para o Brasil. GeoTextos, v. 5, n. 2, p. 107-127, 2010. 

 

TAVARES, A. C. Aspectos físicos, químicos e microbiológicos da água armazenada em 

cisternas de comunidades rurais do semiárido paraibano. 2009. 169f. Dissertação 

(Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente) – PRODEMA, Universidade Federal de 

Campina Grande, Campina Grande-PB, 2009. 

 

VERONA, Luís Augusto Ferreira. Avaliação de sustentabilidade em agroecossistemas de 

base familiar e em transição agroecológica na região sul do Rio Grande do Sul. 2008. 

193 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Ciências: Produção Vegetal – Doutorado) - 

Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 2008. 

 

VAITSMAN, Delmo Santiago; VAITSMAN, Mauro Santiago. Água Mineral. 1ª Ed. Rio de 

Janeiro: Interciência, 2015. 

 

XAVIER, R. P.; NÓBREGA, R. L. B.; MIRANDA, P. C.; GALVÃO, C. O.; CEBALLOS, B. 

S. O. Avaliação da eficiência de dois tipos de desvios das primeiras águas na melhoria da 

qualidade da água de cisternas rurais. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CAPTAÇÃO E 

MANEJO DE ÁGUA DE CHUVA, 2009, Caruaru. Anais Petrolina, 2009. 

 


