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RESUMO 

 

A água é considerada um recurso indispensável para a vida humana. No entanto, 

dependendo de sua qualidade, a água destinada ao consumo humano pode transmitir doenças 

às pessoas. Assim, garantir que a água consumida, direta ou indiretamente, se apresente em 

condições sem risco a saúde humana, é uma preocupação constante. A implantação de um plano 

de amostragem da água fornece informações sobre sua qualidade, possibilitando a manutenção 

do sistema de abastecimento de forma a minimizar os riscos à saúde humana decorrentes de seu 

consumo. Este trabalho objetivou propor um modelo para divulgação de resultados de qualidade 

da água para consumo humano da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, câmpus 

Mossoró, no âmbito de um plano de amostragem proposto para a instituição, por outro autor. O 

presente trabalho foi realizado em duas etapas básicas: execução parcial do plano de 

amostragem de água proposto por Jácome (2018) e teste de QR Code como modelo de 

divulgação dos resultados obtidos a partir da amostragem de água para consumo humano da 

instituição. Foram coletadas amostras em 29 pontos e executadas análises físico-químicas 

(turbidez, cloro residual livre, total e combinado) e microbiológicas (coliformes totais e E. coli). 

Foi verificada conformidade com a legislação quanto à turbidez em 100% dos pontos 

amostrados. Resultados de parâmetros microbiológicos indicaram a necessidade de ação 

corretiva em reservatórios (limpeza de reservatórios) de duas edificações pesquisadas. Para o 

sistema da UFERSA, visando segurança sanitária, interpretou-se que a água deve apresentar 

uma concentração mínima de 0,2 mg/L de CRL e, para este caso, foram observadas não 

conformidade em alguns pontos amostrados. O QR Code se mostrou uma ferramenta 

satisfatória para a divulgação dos resultados, permitindo ao usuário o acesso fácil e rápido aos 

resultados da pesquisa.  

 

Palavras-chave: Água para consumo. Parâmetros de qualidade da água. Plano de amostragem. 

UFERSA. QR Code. 
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1 INTRODUÇÃO 

O conceito de qualidade da água encontra-se relacionado às características apresentadas 

pela água, por sua vez determinadas pelas substâncias nela presentes (BRASIL, 2006b). 

A água para consumo humano não deve colocar em risco a saúde, ou seja, deve possuir 

boa qualidade, e assim representar uma maior segurança ao consumidor (PAULOS, 2008). 

Ainda de acordo com este autor, numa primeira impressão, o consumidor avalia a qualidade da 

água pelas suas qualidades organolépticas. Para que possa ser bebida, sem rejeição, a água 

deverá ser clara (incolor), inodora (sem cheiro) e não ter qualquer sabor desagradável. 

No âmbito de água para abastecimento humano, água tratada é definida pela Portaria de 

Consolidação n°5 como toda água submetida a processos físicos, químicos ou combinação 

destes, visando atender ao padrão de potabilidade. Já, padrão de potabilidade, é definido pela 

mesma portaria como conjunto de valores permitidos como parâmetro da qualidade da água 

para consumo humano, conforme estabelecido por esta portaria (BRASIL, 2017). O padrão de 

potabilidade brasileiro é composto por: a) padrão microbiológico; b) padrão de turbidez; c) 

padrão para substâncias químicas que representam riscos à saúde; d) padrão de radioatividade 

e e) padrão de aceitação para consumo humano (BRASIL, 2006b). 

De acordo com Brasil (2006a), o controle da qualidade da água para consumo humano 

inclui programas de monitoramento com o objetivo de conhecer a qualidade em qualquer parte 

do sistema através de análises físico-químicas e microbiológicas, junto ao gerenciamento de 

todo o sistema, no intuito de detectar as causas da variação da qualidade da água e adotar as 

ações preventivas e corretivas cabíveis. 

O Ministério da Saúde elaborou a Portaria de Consolidação n° 5/2017, tendo o Anexo 

XX destinado aos procedimentos de controle e de vigilância da água para consumo humano e 

seu padrão de potabilidade. Segundo o mesmo, compete ao responsável pelo sistema ou solução 

alternativa coletiva de abastecimento de água para consumo humano: exercer o controle de 

qualidade da água; garantir a manutenção e operação das instalações destinadas ao 

abastecimento de água; manter e controlar a qualidade da água produzida e distribuída; manter 

avaliação atualizada perante aos riscos à saúde; monitorar a qualidade da água no ponto de 

captação; fornecer à autoridade de saúde pública dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios os dados de controle da qualidade da água para consumo humano, quando solicitado 

(BRASIL, 2017).   

De acordo com Jácome (2018), a Universidade Federal Rural do Semi-Árido, campus 
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Mossoró, possui um sistema de distribuição de água com dimensões que justificam a 

implantação de um plano de amostragem de água para consumo humano, visto que para tais 

proporções, o monitoramento de vigilância e de investigação da qualidade da água são 

considerados fatores importantes. Nesse sentido, o presente trabalho se propôs coletar e analisar 

amostras de água para consumo humano da UFERSA, campus Mossoró e testar a tecnologia de 

QR Code para divulgação dos resultados obtidos a partir da amostragem de água. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

 Propor um modelo para divulgação dos resultados de qualidade da água para consumo 

humano da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, câmpus Mossoró. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Em relação à qualidade da água para consumo humano da Universidade Federal Rural 

do Semi-Árido, câmpus Mossoró (UFERSA-Mossoró), o trabalho objetiva: 

- implementar parcialmente um plano de amostragem proposto por Jácome (2018); 

- testar um modelo para divulgação dos resultados. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Qualidade da água para consumo humano 

Do volume total de água existente na natureza, apenas uma pequena percentagem 

apresenta qualidade, quantidade e acessibilidade para ser utilizado nos sistemas de 

abastecimento e, constantemente, ela precisa ser tratada antes de ser distribuída à população 

(PÁDUA; FERREIRA, 2006). 

“O conceito de qualidade da água encontra-se relacionado às características 

apresentadas pela água, por sua vez determinadas pelas substâncias (parâmetros) nela 

presentes” (BRASIL, 2006b, p. 79). Embora indispensável ao organismo humano, a água pode 

apresentar determinadas substâncias, elementos químicos e microrganismos que devem ser 

eliminados ou reduzidos a concentrações que não causem danos à saúde (DI BERNARDO; 

SABOGAL PAZ, 2008). 

Segundo Brito, Amorim e Leite (2007), a qualidade da água é definida por sua 

composição e pelo conhecimento dos efeitos que seus componentes podem causar ao ambiente, 

em especial à saúde do homem. Ainda de acordo com estes autores, padrões de qualidade de 

água variam de acordo com seu uso. Conforme a legislação brasileira, água para consumo 

humano é definida como “água potável destinada à ingestão, preparação e produção de 

alimentos e à higiene pessoal, independentemente da sua origem”, sendo definida como água 

potável, a água que atende ao padrão de potabilidade e que não ofereça riscos à saúde, nos 

termos do Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017(BRASIL, 2017). De modo geral, 

segundo Brasil (2006b), água potável é aquela que pode ser consumida sem riscos à saúde e 

sem causar rejeição ao consumo. 

Para Paulos (2008), esta definição de qualidade é relativa, uma vez que se baseia na 

objetividade do utilizador, ou do fim a que a água se destina. Uma água com qualidade para ser 

consumida pode não servir para outros fins (agricultura, indústria, etc.), e vice-versa. Assim, 

não existe nenhuma água cuja qualidade, em termos absolutos, seja adequada para todos os fins. 

Segundo Vieira (2004 apud DI BERNARDO; SABOGAL PAZ, 2008), até meados do 

século XX, a qualidade da água para consumo humano era analisada basicamente através de 

suas características organolépticas, tendo como base a exigência que se apresentasse límpida, 

agradável ao paladar e sem odor. No entanto, uma água que apresente estas características pode 

não ser adequada para o consumo humano, visto, poder, por exemplo, estar contaminada com 
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organismos patogénicos. Para poder ser ingerida sem restrições deverá respeitar muitas outras 

exigências, impossíveis de avaliar sensorialmente (PAULOS, 2008).  

As descobertas desses riscos aumentaram a necessidade de se buscar novas estratégias 

metodológicas para o controle da qualidade da água, com a finalidade de melhorar a qualidade 

de vida da população. Tornou-se, assim, indispensável estabelecer normas paramétricas que 

determinassem as características mínimas da água de consumo para os diferentes tipos de risco: 

microbiológico, físico, químico e radiológico (DI BERNARDO; SABOGAL PAZ, 2008). 

O risco físico está representado pelos contaminantes que alteram a preferência do uso 

da água, os quais podem ser notados imediatamente estimulando, nos consumidores, 

questionamentos relacionados à sua segurança. A rejeição da água pode incentivar a procura de 

fontes alternativas aceitáveis para os sentidos; porém, água de boa aparência estética não 

significa, necessariamente, adequada para o consumo (DI BERNARDO; SABOGAL PAZ, 

2008). 

O risco microbiológico associa-se à presença de patógenos como bactérias, vírus e 

protozoários na água de consumo, os quais provocam efeitos agudos nos consumidores. De 

acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o controle desse risco é prioritário devido 

ao grande impacto na saúde da população. Grande parte dos micro-organismos presentes na 

água vêm da fonte de abastecimento, mas são reduzidos ou inativados com adequadas técnicas 

de filtração e de desinfecção na estação de tratamento (DI BERNARDO; SABOGAL PAZ, 

2008).  

O risco químico, na água de consumo, associa-se à presença de metais pesados, diversas 

substâncias orgânicas e inorgânicas, agrotóxicos, cianotoxinas e subprodutos de desinfecção. 

Sua origem pode ocorrer de forma natural, antrópica ou como consequência das etapas de 

tratamento, armazenamento ou transporte da água no sistema de abastecimento. Dependendo 

da sua toxidade podem gerar efeitos agudos ou crônicos à saúde do consumidor (DI 

BERNARDO; SABOGAL PAZ, 2008).  

A água para consumo humano pode conter substâncias radioativas (radionuclídeos) que 

podem apresentar um risco à saúde humana. Esses riscos são, normalmente, pequenos 

comparados com os riscos microbiológicos e químicos que podem estar presentes na água para 

consumo humano. Exceto em circunstâncias extremas, a dose de radiação a partir da ingestão 

de radionuclídeos na água para consumo humano é muito mais baixa do que a recebida de outras 

fontes de radiação (WHO, 2011). 

Segundo Di Bernardo e Sabogal Paz (2008), o recomendável seria eliminar todas as 
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formas de risco presentes na água de consumo; no entanto, esse fato associa-se diretamente aos 

recursos financeiros, à capacidade institucional, aos avanços tecnológicos e à regulamentação 

vigente em casa país. De acordo com o tipo de comunidade, seus esforços devem ser 

primeiramente enfocados na redução dos riscos físicos e microbiológicos atingindo, 

posteriormente, conforme seu desenvolvimento, a diminuição dos riscos químicos e 

radiológicos, conforme Figura 1. 

Figura 1 - Representação conceitual da redução do risco 

 

Fonte: Adaptado de Di Bernardo e Sabogal Paz (2008). 

 

Garantir a qualidade da água para consumo humano constitui um objetivo primordial 

nas sociedades atuais, ponderada a sua importância para a saúde e a necessidade de salvaguardar 

e promover a sua utilização sustentável (BRASIL, 2001). 

O controle da qualidade da água destinada ao consumo humano tem por objetivo 

resguardar a saúde humana dos efeitos nocivos resultantes de qualquer contaminação da água 

destinada ao consumo, garantindo a sua salubridade e limpeza, ou seja, esta água se caracteriza 

por não apresentar microrganismos, parasitas nem quaisquer substâncias químicas, em 

quantidades ou concentrações que constituam um perigo para a saúde humana (PAULOS, 

2008). Assim, foi determinado um conjunto de características físicas, químicas e biológicas da 

água, as quais, em seu conjunto, possibilitam a avaliação da sua qualidade. Como tais 

características podem ser expressas por meio de concentrações ou outros valores numéricos, 

elas passaram a ser denominadas como parâmetros, alguns destes referenciados como 

propriedades organolépticas no padrão de potabilidade vigente (BRASIL, 2006a). 
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A caracterização da água corresponde à quantidade das impurezas de natureza química, 

física e biológica presentes na água. É a partir do conhecimento das impurezas presentes na 

água que se pode definir com segurança a técnica mais adequada para seu tratamento e é 

também por meio da caracterização da água que se pode avaliar se o tratamento foi satisfatório 

e se a água distribuída à população é segura do ponto de vista sanitário. Previamente deve-se 

definir um programa que inclua os parâmetros a serem monitorados, os planos de amostragem, 

a forma como os dados serão armazenados, interpretados e divulgados (PÁDUA; FERREIRA, 

2006). 

3.2 Variáveis de qualidade das águas 

3.2.1 Variáveis físicas 

A rejeição da água com padrão organoléptico alterado é um comportamento de defesa 

intuitivo do homem, o que muitas vezes pode significar realmente uma alteração na qualidade 

da água. No entanto, em alguns casos os consumidores podem rejeitar fontes esteticamente 

inaceitáveis, mas seguras, em favor de fontes mais agradáveis, mas potencialmente inseguras. 

Em vista disso, a água para consumo humano não deve apresentar cor, gosto ou odor objetáveis, 

por razões de aceitação pela percepção humana (PÁDUA; FERREIRA, 2006). 

Embora as características físicas da água tenham importância relativamente pequena do 

ponto de vista sanitário, elas podem ser decisivas na escolha da tecnologia de tratamento ou 

condicionantes dos processos e das operações nas ETAs (DI BERNARDO; SABOGAL PAZ, 

2008).  

3.2.1.1 Cor 

A cor de uma amostra de água está relacionada à diminuição da intensidade que a luz 

sofre ao atravessá-la (e esta redução dá-se por absorção de parte da radiação eletromagnética), 

devido à presença de sólidos dissolvidos, principalmente material em estado coloidal orgânico 

e inorgânico. Dentre os coloides orgânicos, pode-se mencionar os ácidos húmico e fúlvico, 

substâncias naturais resultantes da decomposição parcial de compostos orgânicos presentes em 

folhas, dentre outros substratos (CETESB, 2018). 

Há também compostos inorgânicos que podem provocar cor na água, sendo os 

principais, os óxidos de ferro e manganês, que são abundantes em diversos tipos de solo. Alguns 

outros metais presentes em efluentes industriais podem conferir cor, mas, geralmente, íons 
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dissolvidos interferem pouco na passagem da luz. O problema maior de cor na água é, em geral, 

o estético, já que causa um efeito repulsivo nos consumidores (CETESB, 2018). 

Para efeito de caracterização de águas para abastecimento, distingue-se a cor aparente, 

na qual se consideram as partículas suspensas, da cor verdadeira. A determinação da segunda 

realiza-se após centrifugação da amostra. Para atender ao padrão de potabilidade, a água deve 

apresentar intensidade de cor aparente inferior a cinco unidades (BRASIL, 2006b). 

3.2.1.2 Odor e gosto 

 O gosto e o odor são características de difícil avaliação por serem de sensação 

subjetiva. Normalmente, decorrem de matéria excretada por algumas espécies (microalgas, 

cianobactérias e actinomicetos) e de substâncias dissolvidas (gases, fenóis, clorofenóis, etc.) e, 

me alguns casos, do lançamento de despejos nos cursos de água. A remoção dessas substâncias 

geralmente requer aeração, além da aplicação de um oxidante e de carvão ativado para a 

adsorção dos compostos causadores (DI BERNARDO; SABOGAL PAZ, 2008). Para consumo 

humano e usos mais nobres, o padrão de potabilidade exige que a água seja completamente 

inodora (BRASIL, 2006b). 

3.2.1.3 Turbidez 

A turbidez é a influência da concentração das partículas suspensas na água, medida por 

meio do efeito de dispersão da luz que elas causam. As águas superficiais têm turbidez que 

varia, geralmente, entre 1 e 1000uT, dependendo de diversos fatores relacionados, 

principalmente, às características da bacia hidrográfica (DI BERNARDO; SABOGAL PAZ, 

2008). 

A turbidez dos corpos d’água é particularmente alta em regiões com solos erodíveis, 

onde a precipitação pluviométrica pode carrear partículas de argila, silte, areia, fragmentos de 

rocha e óxidos metálicos do solo (BRASIL, 2006b). 

A turbidez, do ponto de vista sanitário, pode gerar risco indireto à saúde dos 

consumidores porque é possível que as partículas presentes na água protejam os 

microrganismos da ação do desinfetante; por isso, a Portaria n° 518/2004 regulamentou padrões 

de turbidez com o intuito de garantir a qualidade microbiológica da água de consumo (DI 

BERNARDO; SABOGAL PAZ, 2008). A turbidez também pode estar associada às substâncias 

orgânicas e inorgânicas que geram risco à saúde (Ibid.). De acordo com a portaria vigente, para 

a garantia da qualidade microbiológica da água, em complementação às exigências relativas 
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aos indicadores microbiológicos, deve ser atendido o padrão de turbidez nesta, além das demais 

exigências (BRASIL, 2017). 

3.2.1.4 Temperatura 

A água quente é desagradável ao paladar se comparada à água fria, mostrando influência 

organoléptica. Esse parâmetro acelera ou retarda a atividade biológica, fomentando proliferação 

de micro-organismos e de algas. A solubilidade do oxigênio e do dióxido de carbono na água e 

as precipitações de alguns compostos são alteradas pela temperatura (DI BERNARDO; 

SABOGAL PAZ, 2008). 

A alteração da temperatura das águas naturais provém em especial da insolação, esta 

influenciada significativamente pelo clima e latitude, e, quando de origem antrópica, do 

lançamento de despejos industriais - em especial originários de indústrias de bebidas - e/ou de 

águas de refrigeração de máquinas e caldeiras (LIBÂNIO, 2010). 

Águas subterrâneas captadas a grandes profundidades frequentemente necessitam de 

unidades de resfriamento a fim de adequá-las ao abastecimento (BRASIL, 2006b). Segundo Di 

Bernardo e Sabogal Paz (2008), em algumas regiões do Estado de São Paulo, onde a água 

subterrânea é captada através de poços profundos (entre 800 e 1200m), a água extraída tem 

apresentado temperatura entre 45 e 55°C; exigindo o uso de torres de resfriamento para seu 

consumo. 

3.2.1.5 Sólidos dissolvidos e suspensos totais 

 Os sólidos presentes na água podem estar distribuídos conforme a Figura 2. 

Figura 2 - Distribuição genérica dos sólidos presentes nas águas naturais. 

 

Fonte: Adaptado de Libânio (2010). 

 Sólidos em suspensão podem ser definidos como as partículas passíveis de retenção 
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por processos de filtração. Sólidos dissolvidos são constituídos por partículas de diâmetro 

inferior a 10-3 µm e que permanecem em solução mesmo após a filtração (BRASIL, 2006b).  

 A entrada de sólidos na água pode ocorrer de forma natural (processos erosivos, 

organismos e detritos orgânicos) ou antropogênica (lançamento de lixo e esgotos). Muito 

embora os parâmetros turbidez e sólidos totais estejam associados, eles não são absolutamente 

equivalentes. Uma pedra, por exemplo, colocada em um copo de água limpa atribui àquele meio 

uma elevada concentração de sólidos totais, mas sua turbidez pode ser praticamente nula 

(BRASIL, 2006b).  

 Como padrão organoléptico de potabilidade, a Portaria de Consolidação n°5 (BRASIL, 

2017) estabelece o valor máximo permitido de 1000 mg.L-1 para sólidos dissolvidos totais 

(SDT) na água potável. De acordo com WHO (2011), a palatabilidade de uma água com 

concentração de SDT menor do que 600 mg.L-1, geralmente, é considerada boa. Águas para 

consumo humano tornam-se significativa e crescentemente impalatáveis à concentrações de 

SDT maiores do que 1000 mg.L-1 (WHO, 2011). Segundo Pádua e Ferreira (2006), 

concentrações maiores de 1200 mg.L-1para os sólidos dissolvidos totais, tornam a água de beber 

significantemente impalatável. 

3.2.1.6 Condutividade elétrica 

 A condutividade elétrica (CE) é a medida da capacidade que tem a água de conduzir 

corrente elétrica decorrente dos minerais nela presentes. Sua determinação permite medir a 

quantidade de sólidos dissolvidos totais presentes na água. Os valores de CE nas águas variam 

entre 50 µS/cm e 500 µS/cm (DI BERNARDO; SABOGAL PAZ, 2008). 

A relação linear entre condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos pode ser 

aproximada pela equação abaixo (TCHOBANOGLOUS; SCHROEDER, 1987 apud PORTO; 

BRANCO; LUCA, 1991): 

CE = ∑ (Ci Fi) 

 

Em que: 

CE= condutividade elétrica em µS cm-1; 

Ci= concentração do íon i na solução, em mg/L; 

Fi= fator de condutividade para a espécie i. 
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3.2.2 Variáveis químicas 

 Do ponto de vista sanitário, as características químicas das águas são de grande 

importância, pois, a presença de alguns elementos ou compostos químicos na água bruta pode 

inviabilizar o uso de certas tecnologias e exigir tratamentos específicos. Dependendo da forma 

em que o metal se encontra na água (solúvel, insolúvel, complexado, etc.), ele poderá ou não 

ser removido na ETA (DI BERNARDO; SABOGAL PAZ, 2008). 

3.2.2.1 pH, alcalinidade e acidez  

 Embora o pH geralmente não tenha impacto direto sobre os consumidores, é um dos 

mais importantes parâmetros operacionais de qualidade da água (WHO, 2011).O pH é utilizado 

para expressar a acidez de uma solução, principalmente nas etapas de coagulação, filtração, 

desinfecção e controle de corrosão. Nos sistemas de abastecimento, águas com valores baixos 

de pH tendem a ser corrosivas ou agressivas a certos metais e paredes de concreto; no entanto, 

águas com valor elevado de pH tendem a formar incrustações. Os valores de pH em águas 

naturais, frequentemente variam entre 5,5 e 9,5 (DI BERNARDO; SABOGAL PAZ, 2008). 

Segundo Brasil (2006b), esse parâmetro objetiva minimizar os problemas de incrustação e 

corrosão das redes de distribuição. A falha em minimizar a corrosão pode resultar na 

contaminação da água potável e em efeitos adversos no seu sabor e aparência (WHO, 2011). 

 A alcalinidade das águas naturais traduz a capacidade de neutralizar ácidos (os íons 

H+) ou a capacidade de minimizar variações significativas de pH (tamponamento), 

constituindo-se especialmente de bicarbonatos (HCO3
-), carbonatos (CO3

-2) e hidróxidos (OH-

). Na potabilização das águas para consumo humano, a alcalinidade adquire função primordial 

no êxito do processo de coagulação minimizando a redução muito significativa do pH após a 

dispersão do coagulante (LIBÂNIO, 2010). 

Valores elevados de alcalinidade estão associados a processos de decomposição da 

matéria orgânica e à alta taxa respiratória de micro-organismos, com liberação e dissolução do 

gás carbônico (CO2) na água. A maioria das águas naturais apresenta valores de alcalinidade na 

faixa de 30 a 500 mg/L de CaCO3 (BRASIL, 2006b). 

A acidez, em contraposição à alcalinidade, mede a capacidade da água em resistir às 

mudanças de pH causadas pelas bases. Ela decorre, fundamentalmente, da presença de gás 

carbônico livre na água (BRASIL, 2006b). Pode ter origem natural - pela absorção da atmosfera 

e decomposição da matéria orgânica - ou antrópica, pelo lançamento de despejos industriais e 
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lixiviação do solo de áreas de mineração (LIBÂNIO, 2010). 

De maneira semelhante à alcalinidade, a distribuição das formas de acidez também é 

função do pH da água: pH > 8.2 → CO2 livre ausente; 4,5 < pH < 8,2 → acidez carbônica; pH 

< 4,5 → acidez por ácidos minerais fortes, geralmente resultantes de despejos industriais. Águas 

com acidez mineral são desagradáveis ao paladar, sendo, portanto, desaconselhadas para 

abastecimento doméstico (BRASIL, 2006b). 

3.2.2.2 Ferro e Manganês 

Os elementos ferro e manganês, por apresentarem comportamento químico semelhante, 

podem ter seus efeitos na qualidade da água abordados conjuntamente. Muito embora esses 

elementos não apresentem inconvenientes à saúde nas concentrações normalmente encontradas 

nas águas naturais, eles podem provocar problemas de ordem estética (manchas em roupas ou 

em vasos sanitários) ou prejudicar determinados usos industriais da água. Dessa forma, o padrão 

de potabilidade das águas determina valores máximos de 0,3 mg/L para o ferro e 0,1 mg/L para 

o manganês (BRASIL, 2006b). 

3.2.2.3 Fluoretos 

 Os fluoretos são componentes essenciais da água potável especialmente para prevenir 

as cáries infantis, pois uma população abastecida com água contendo menos de 0,5 mg/L de 

fluoretos apresenta alta incidência de cáries dentárias. Em concentração excessiva, porém, os 

fluoretos podem causar a fluorose dental nas crianças, e até a fluorose endêmica cumulativa e 

as consequentes lesões esqueléticas em crianças e adultos (PÁDUA; FERREIRA, 2006). O 

fluoreto é encontrado naturalmente em corpos de água com menos de 1,3 mg/L (DI 

BERNARDO; SABOGAL PAZ, 2008). Em águas subterrâneas é comum a presença de 

fluoretos decorrentes da decomposição de solos e rochas (LIBÂNIO, 2010). 

3.2.2.4 Cloro 

O cloro é produzido em grandes quantidades e vastamente utilizado tanto 

industrialmente quanto domesticamente como um importante desinfetante e alvejante. Em 

particular, é bastante utilizado na desinfecção de piscinas e é o desinfetante e oxidante mais 

usado no tratamento de água potável (WHO, 2011). Quando adicionado à água forma 

rapidamente o ácido hipocloroso (HCIO), também conhecido como cloro livre, componente 

ativo responsável pela capacidade sanitária do cloro (BRASIL, 2006b).  
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Segundo Brasil (2006b), uma das características mais importantes de um desinfetante é 

sua capacidade de manter residuais minimamente estáveis após sua aplicação na água. Dessa 

forma, recomenda-se que o cloro residual livre na água de consumo seja mantido em 

concentrações de 0,2 a 1,0 mg/L (WHO, 2011). 

3.2.2.5 Salinidade 

A salinidade representa a presença de sair neutros, tais como cloretos e sulfatos de 

cálcio, magnésio, sódio e potássio. O conjunto de sair normalmente dissolvidos na água, 

formado pelos bicarbonatos, cloretos, sulfatos e, em menor quantidade, pelos demais sais, pode 

conferir à água gosto salino e uma propriedade laxativa (em função da presença de sulfatos). O 

teor de cloretos pode ser indicativo de poluição por esgotos domésticos. De modo geral, a 

salinidade excessiva é mais própria das águas subterrâneas que das superficiais, sendo, porém, 

sempre influenciada pelas condições geológicas dos terrenos banhados ou lixiviados (PÁDUA; 

FERREIRA, 2006). 

3.2.2.6 Oxigênio dissolvido 

Trata-se de um dos parâmetros mais significativos para expressar a qualidade de um 

ambiente aquático (BRASIL, 2006b). O teor de oxigênio dissolvido da água é influenciado pela 

fonte, temperatura da água bruta, tratamento e processos químicos ou biológicos que ocorrem 

no sistema de distribuição (WHO, 2011). 

Segundo a WHO (2011), nenhum valor de diretriz baseado em saúde é recomendado. 

No entanto, níveis muito altos de oxigênio dissolvido podem acentuara corrosão das tubulações, 

causando a presença de cor na água. Sua ausência pode facilitar a redução microbiana de 

compostos geradores de odor e gosto na água.  

3.2.3 Variáveis biológicas 

 As características biológicas das águas são obtidas por meio de exames bacteriológicos 

e hidrobiológicos. O último exame visa identificar e quantificar as espécies de organismos 

presentes na água; em geral, estes organismos são microscópicos, sendo comumente 

denominados plâncton; no entanto, podem ser encontrados também vermes e larvas de insetos. 

Quando feitos regularmente, estes exames constituem elemento auxiliar na interpretação de 

outras análises, principalmente, no que se refere à poluição das águas e, também, possibilitam 

a adoção de medidas de controle para prevenir o desenvolvimento de organismos indesejáveis 
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do ponto de vista do tratamento de água (DI BERNARDO; SABOGAL PAZ, 2008). 

3.2.3.1 Bactérias: coliformes totais, coliformes termotolerantes e Escherichia coli  

O grupo dos coliformes totais abrange um grande número de bactérias (aeróbias e 

anaeróbias) ambientais e de origem fecal que podem perdurar em ambientes aquáticos 

(LIBÂNIO, 2010). Este grupo contempla bactérias de vida livre, as quais podem ocorrer 

naturalmente no solo, na água e em plantas e não possuir qualquer relação com poluição da 

água por material fecal (BRASIL, 2016a). Para Von Sperling (2005), os coliformes totais 

poderiam ser considerados, de modo simplificado, como ‘coliformes ambientais’, pois, 

caracterizam organismos de vida livre e não intestinal.   

 Os coliformes termotolerantes são bactérias que podem estar presentes em fezes 

humanas e de animais homeotérmicos, em solos, plantas ou outras matrizes ambientais que não 

tenham sido contaminados por material fecal (BRASIL, 2005). 

 A Escherichia coli (E. coli) é uma bactéria pertencente à família Enterobacteriaceae 

caracterizada pela atividade da enzima β-glicuronidase, produz indol a partir do aminoácido 

triptofano, sendo a única espécie do grupo dos coliformes termotolerantes cujo habitat 

exclusivo é o intestino humano e de animais homeotérmicos, onde ocorre em densidades 

elevadas (BRASIL, 2005). Embora esteja presente na flora intestinal de humanos e animais, 

onde geralmente não causa danos, a E. coli pode causar doenças graves em outras partes do 

corpo, como infecções do trato urinário, bacteremia e meningite (WHO, 2011). Por ser uma 

bactéria abundante nas fezes humanas e de animais, a sua detecção laboratorial é uma garantia 

de presença da contaminação exclusivamente fecal (VON SPERLING, 2005). 

3.2.3.2 Protozoários (Giardia e Cryptosporidium) 

Os principais protozoários que podem ser transmitidos pela ingestão de água 

contaminada são dos gêneros Giardia e Cryptosporidium na forma de cistos e oocistos, 

respectivamente. As doenças geradas por esses patogênicos têm grande impacto 

socioeconômico, sendo citados como “patógenos emergentes” (DI BERNARDO; SABOGAL 

PAZ, 2008). Patógenos emergentes são aqueles que têm aparecido em uma população humana 

pela primeira vez, ou haviam ocorrido previamente, mas estão aumentando em incidência ou 

expandido em áreas onde eles não tinham sido previamente registrados (WHO, 1997 apud 

PÁDUA; FERREIRA, 2006, p. 169). Seu controle na água de abastecimento precisa de 

cuidados, considerando que suas formas císticas são bastante resistentes à desinfecção (DI 
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BERNARDO; SABOGAL PAZ, 2008). 

Segundo a WHO (2011), a Giardia é um protozoário flagelado que parasita o intestino 

de humanos e animais sendo devolvido nas fezes do hospedeiro. Na forma cística, o diâmetro 

célula varia de 8 a 12µm, porém, segundo Di Bernardo e Sabogal Paz (2008), na forma não 

cística, apresenta diâmetro de 9µm a 21µm. 

A doença gerada por esse protozoário é denominada giardíase e sua transmissão é fecal-

oral (DI BERNARDO; SABOGAL PAZ, 2008). Os sintomas geralmente incluem diarreia e 

cólicas abdominais; em casos graves, no entanto, deficiências de má absorção no intestino 

delgado podem estar presentes, principalmente entre as crianças pequenas. A giardíase é 

autolimitada na maioria dos casos, mas pode ser crônica em alguns pacientes, com duração de 

mais de um ano, mesmo em pessoas saudáveis (WHO, 2011). 

O Cryptosporidium é um protozoário entérico que se desenvolve no epitélio da mucosa 

intestinal ou gástrica de diversos vertebrados, causando gastrenterites e diarreia em indivíduos 

sadios e infecções crônicas em imunodeficientes (DI BERNARDO; SABOGAL PAZ, 2008). 

De acordo com WHO (2011), descobriu-se que o Cryptosporidium infectou humanos em 1976, 

e a transmissão pela água foi confirmada pela primeira vez apenas em 1984.  

O protozoário se desenvolve completamente em um único hospedeiro e é eliminado na 

forma de oocistos nas fezes, sendo que seu contágio é fecal-oral. Quando infectado o indivíduo 

pode ou não apresentar sintomas como: diarreia, dor abdominal, febre, indisposição, fraqueza, 

fadiga, perda de apetite e de peso, náusea e vômito (MULLER, 1999 apud DI BERNARDO; 

SABOGAL PAZ, 2008, p.39). A gravidade da criptosporidiose varia de acordo com a idade e 

o estado imunológico, e as infecções em pessoas gravemente imunocomprometidas podem ser 

fatais (WHO, 2011). 

3.2.3.3 Vírus (enterovírus)  

 Os vírus presentes na água de consumo são responsáveis pela transmissão de doenças 

infecciosas. A porta de entrada desses microrganismos aos corpos de água é a descarga de água 

residuais sem tratamento adequado. Os vírus patogênicos de maior significância na água de 

consumo são de gêneros enterovírus, rotavírus, adenovírus, entre outros (DI BERNARDO; 

SABOGAL PAZ, 2008). 

 Os enterovírus estão entre os menores vírus conhecidos e consistem em um genoma 

de RNA de fita única em um capsídeo icosaédrico sem envelope com um diâmetro de 20 a 30 

nm (WHO, 2011). O espectro de doenças causadas por enterovírus é amplo e varia de doença 
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febril leve a miocardite, meningoencefalite, poliomielite, herpangina, doença mão-pé-boca e 

falência múltipla de órgãos neonatais (Ibid.). A maioria das infecções, particularmente em 

crianças, é assintomática, mas ainda leva à excreção de um grande número de vírus, o que pode 

causar doença clínica em outros indivíduos (WHO, 2011). 

3.3 Divulgação da informação através de QR Code 

3.3.1 Aspectos gerais 

 "O QR Code, ou Quick Response Code, é um recurso visual capaz de condensar 

informações em códigos alfanuméricos e que pode ser lido por aplicativos acionados por uma 

câmera de celular” (KIMURA, 2014, p. 17). 

 O termo QR, de Quick Response, que em Português significa “resposta rápida” está 

relacionado ao fato de seu criador ter intencionado que o código permitisse a decodificação de 

seu conteúdo em alta velocidade (LIAO; LEE, 2010). 

O original código de barras é facilmente identificado por suas barras de diferentes 

larguras, e dependendo da quantidade de informação a ser codificada, o código de barras torna-

se maior, sendo discriminado como unilateral ou linear: 1D (SILVA; ANDRADE; SILVA, 

2008).  Isto implica que o tradicional código de barras armazena informações apenas na direção 

vertical, sendo lido somente na horizontal e estando também limitado a 20 caracteres 

(WINTER, 2010 apud CUNHA, 2013). O QR Code veio revolucionar o mundo da compilação 

de informação (CUNHA, 2013). Seu sistema de estruturalização da informação é similar ao 

código de barras e permite a decodificação imediata por meio de leitores, entretanto, o QR Code 

é capaz de sintetizar mais de 7 mil caracteres (números, letras e códigos binários) em um código 

dimensionado em duas direções (horizontal e vertical) (KIMURA, 2014). 

Contendo informações em ambas as direções, horizontal e vertical, o QR Code apresenta 

uma considerável maior capacidade de armazenamento de informações (7.089 caracteres para 

dados numéricos; 4.296 caracteres para dados alfanuméricos, 2.953 bytes de códigos binários) 

do que o código de barras tradicional, que possui somente uma direção de dados (LIAO; LEE, 

2010).  

 Na Figura 3 são apresentadas imagens indicando a diferença entre um QR Code e um 

código de barras tradicional. 
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Figura 3 - Diferença entre QR Code e um código de barras tradicional 

 

Fonte: Adaptada e traduzida de Luz (2016). 

 

O código possibilita uma leitura dos dados em qualquer direção entre os 360°, através 

do padrão de detecção da posição localizada nos três cantos de cada símbolo QR Code (SOON, 

2008 apud SOUSA, 2014, p. 7). A leitura legível em todas as direções proporciona uma leitura 

muito mais rápida dos dados (Ibid.). 

Além de ocupar menos espaço que um código de barras padrão, - economizando um 

décimo do espaço de impressão - o design criado permite que o QR Code seja decodificado 

mesmo que apenas 70% dele estejam legíveis, ou seja, ainda que parte do código esteja 

danificada, o aparelho é capaz de realizar a leitura dos dados (KIMURA, 2014). 

Os códigos bidimensionais armazenam informações muito distintas, desde uma página 

na internet, a imagens e vídeos (LIU et al., 2013 apud LUZ, 2016). Uma das suas principais 

vantagens é a capacidade de ser lido por meio de aplicativos gratuitos em smartphones, 

permitindo o acesso à informação quase instantâneo e acessível à grande maioria das pessoas. 

Existem inúmeros scanners destes códigos, predominantemente gratuitos (SAHU; 

GONNADE, 2013 apud LUZ, 2016). 

O código foi criado em 1994, pela empresa Denso Wave Incorporated, uma 

divisão da Denso Corporation especializada em componentes 

automobilísticos e outras tecnologias (como os leitores de códigos). Na época, 

o código foi desenvolvido para agilizar o rastreamento e organização do 

inventário das peças manufaturadas (KIMURA, 2014, p.17). 

Por ter origem japonesa, o seu sistema também inclui ideogramas japoneses que podem 

ser transformados em pequenos quadrados pretos e brancos que compõem o QR Code 

(KIMURA, 2014). 

”A Denso Wave Incorporated apenas reserva a si os direitos da patente do código 

bidimensional, sem, no entanto, os exercer. Neste sentido, qualquer pessoa ou entidade pode 

usufruir dos seus benefícios” (SANSWEET, 2011 apud CUNHA, 2013, p. 13).  
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3.3.2 Tipologia 

 Cinco tipos de QR Code são mencionados por Denso Wave Incorporated (2018a): QR 

Code Modelo 1 e Modelo 2, Micro QR Code, iQR Code, Secure-QR code (SQRC) e LogoQ. 

 O QR Code Modelo 1 é o código QR original. Este código é capaz de codificar 1167 

numerais, sendo a sua versão máxima 14 (73 x 73 módulos). O QR Code Modelo 2 é o modelo 

que surgiu de uma melhoria do Modelo 1, permitindo a sua leitura sem problemas, ainda que 

distorcido de alguma forma. Este código tem capacidade para codificar até 7089 numerais, 

sendo a sua versão máxima de 40 (177 x 177 módulos) (DENSO WAVE INCORPORATED, 

2018b). De acordo com Karasinski (2018), módulos são todos os pixels pretos que constituem 

os QR Codes, sendo que tais “pequenos quadrados representam todo o conteúdo presente dentro 

do código”. A Figura 4 ilustra os módulos de um QR Code. 

Figura 4 - Módulos de um QR Code 

 

Fonte: Adaptada de Karasinski (2018). 

 O micro QR Code agrega uma quantidade menor de numerais, mas ocupa menos 

espaço e necessita apenas de um quadrante de identificação (KIMURA, 2014). 

 O iQR Code consegue condensar mais informações (aproximadamente 40 mil 

caracteres) no código em um espaço menor, além de permitir a customização do design para 

formato retangular, cores invertidas e de ter maior capacidade de restauração no momento da 

leitura de códigos danificados (KIMURA, 2014). 

 O SQRC guarda informações privadas e só pode ser decodificado com scanners 

específicos (KIMURA, 2014). 

 Outra criação recente é o LogoQ que, assim como o SQRC e o iQR Code, é uma marca 

registrada da Denso Corporation. Com este tipo de código, as empresas podem customizar o 

QR Code com seus próprios logos (KIMURA, 2014). 

 No Quadro 1, são apresentados os cinco modelos de QR Code. 
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Quadro 1 - Modelos de QR Code 

QR Code 

modelo 1 e 

modelo 2 

Micro QR 

Code 
iQR Code SQRC LogoQ 

 

  
  

Fonte: Adaptado de Denso Wave Incorporated (2018c). 

 

 

3.3.3 Funcionamento 

 O QR Code é um sistema que contempla duas etapas. A primeira etapa consiste na 

criação e impressão do QR Code. Para se criar um QR Code é necessário saber o seu tamanho 

e a capacidade que os dispositivos de leitura terão. Primeiramente, é necessário determinar a 

versão do código, sendo que o seu tamanho real depende do tamanho do módulo a ser impresso. 

Quanto maior o módulo, maior será a facilidade de leitura do símbolo QR Code. No entanto, 

quanto maior o módulo, maior terá de ser a área de impressão. O ideal é o QR Code ser impresso 

numa área tão grande quanto a disponível (DENSO WAVE INCORPORATED, 2018d). 

 O tamanho do QR Code está definido quando já está determinada a sua versão e o 

tamanho do módulo. Porém, o QR Code necessita de uma margem de 4 módulos a toda a volta 

do símbolo, onde nada é impresso, conforme representado na Figura 5. No caso da área do 

símbolo do QR Code ser superior ao espaço de impressão deve-se diminuir a versão do símbolo, 

reduzir o tamanho do módulo ou dividir o símbolo QR (DENSO WAVE INCORPORATED, 

2018e). 

Figura 5 - Margem do QR Code 

 

Fonte: Adaptada de Denso Wave Incorporated (2018e). 
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A leitura de QR Code para utilizadores comuns – através de tele móveis, 

smartphones ou tablets – não é assegurada pela Denso Wave, pelo que o 

desempenho de leitura de cada dispositivo depende consideravelmente da 

capacidade da câmara. Para ser possível a funcionalidade de leitura de QR 

Code é necessário que o dispositivo móvel tenha uma câmera fotográfica e um 

leitor de mobile tagging adequado com o sistema operativo do dispositivo. 

Deste modo, os códigos de barras bidimensionais (2D) permitem encriptar 

Localizadores Uniformes de Recursos (URL’s), entre outros tipos de dados 

(GABRIEL, 2010 apud SOUSA, 2014, p. 15). 

O uso do QR Code por parte dos utilizadores comuns exige o download e instalação de 

um aplicativo de digitalização do QR Code, de acordo com a funcionalidade desejada. A 

internet disponibiliza downloads gratuitos de leitores QR Code adequados para os diversos 

sistemas operativos existentes. A App Store e a Google Play são websites que disponibilizam 

diversos aplicativos de criação e digitalização de QR Code (SCANLIFE, 2013 apud SOUSA, 

2014). 

O QR Code pode conter um URL – link – o qual deverá ser lido pelos dispositivos 

móveis e permitir o acesso a muitas informações, mais do que as que uma pessoa poderia 

memorizar instantaneamente. Em vista disso, a leitura do QR Code implica o acesso à internet. 

Assim como o QR Code, o link deverá igualmente conduzir o utilizador para um site móvel ou 

para uma landing page (LOWETTE, 2012 apud SOUSA, 2014). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Área de estudo 

O presente trabalho foi realizado na Universidade Federal Rural do Semi- Árido, 

campus Mossoró (UFERSA- Mossoró). A UFERSA é composta por quatro campus, sendo a 

sede localizada na cidade de Mossoró, e os demais campus localizados nas cidades de Angicos, 

Caraúbas e Pau dos Ferros. 

O campus Mossoró oferece 22 cursos de graduação e 25 cursos de pós-graduação, dos 

quais, 11 na modalidade Lato sensu e 15 Stricto sensu (UFERSA, 2019b). No que se refere a 

população da UFERSA- Mossoró, a instituição soma um total de 7549 pessoas, descritas na 

Tabela 1. 

Tabela 1 - População da UFERSA- Mossoró 

Descrição 
Quantidade 

(pessoas) 
         Fonte 

Discentes matriculados de graduação 5450 (UFERSA,2018b) 

Discentes matriculados de pós-graduação 929 (UFERSA,2018a) 

Técnicos administrativos em educação 425 (UFERSA,2018d) 

Docentes efetivos 444 (UFERSA,2018d) 

Professor visitante 8 (UFERSA,2018d) 

Professor substituto 64 (UFERSA,2018d) 

Trabalhadores terceirizados, limpeza 125 (UFERSA,2019c) 

Trabalhadores terceirizados, vigilância 45 (UFERSA,2019c) 

Trabalhadores terceirizados, porteiro 19 (UFERSA,2019c) 

Trabalhadores terceirizados, motorista 12 (UFERSA,2019c) 

Trabalhadores terceirizados, manutenção predial 28 (UFERSA,2019c) 

Total 7549  

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

Com relação ao abastecimento de água, o Plano de Logística Sustentável (PLS) da 

UFERSA assegura que a água utilizada no campus Mossoró tem origem do sistema público de 

responsabilidade da Companhia de Água e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN), cujo 

abastecimento é gerido pelo Termo de Cooperação n° 2/2009, consolidado entre as duas 

instituições. De acordo com o referido Termo, a CAERN deve garantir o abastecimento de água 

com vazão contínua de 30 m³/hora para a UFERSA durante um período de 20 anos, a partir de 
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03 de agosto de 2009 (LUNARDI et al., 2013). 

No que se refere a gestão de água, o PLS prevê a aplicação de ações conservacionistas 

para o uso racional de água, bem como, sugere a implantação de um plano de monitoramento 

da qualidade da água para a instituição (LUNARDI et al., 2013). 

4.2 Etapas da pesquisa 

 De acordo com Jácome (2018), a UFERSA-Mossoró possui um sistema de distribuição 

de água com dimensões que justificam a implantação de um plano de amostragem de água para 

consumo humano, visto que para tais proporções, o monitoramento de vigilância e de 

investigação da qualidade da água são considerados fatores importantes. Cabe mencionar que, 

o plano de amostragem proposto por esta autora apresenta oito partes, sendo estas: objetivo do 

plano, caracterização geográfica dos setores/prédios abastecidos com água, definição dos 

pontos de coleta, programação das coletas, material para coleta, procedimentos para coleta, 

ações de controle da qualidade da água e de comunicação de resultados e, por fim, revisão, 

adequação e atualização do plano de amostragem. 

 Com base nos objetivos, o presente trabalho foi dividido em duas etapas básicas: 

implementação parcial do plano de amostragem de água para consumo humano da UFERSA, 

campus Mossoró, proposto por Jácome (2018) e teste de QR Code como modelo de divulgação 

dos resultados obtidos a partir da amostragem de água para consumo humano da instituição. 

 

4.2.1 Implementação parcial do plano de amostragem de água para consumo humano da 

UFERSA, campus Mossoró, proposto por Jácome (2018) 

 A seguir são descritas informações quanto aos pontos de coleta, material e 

procedimentos utilizados para as coletas, assim como, parâmetros analisados de qualidade da 

água. 

 

4.2.1.1 Pontos de coleta das amostras de água 

 Na proposição de Jácome (2018), foi sugerido que os locais prioritários fossem 

subdivididos em locais prioritários de amostragem para monitoramento e para investigação. 

 A referida autora julgou que os locais prioritários de amostragem para monitoramento 
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sejam as saídas de reservatórios prediais e de bebedouros de todos os 111 setores/edificações 

identificados no estudo de Jácome (2018) e apresentados no Anexo A do presente trabalho. 

Para o caso de um reservatório predial, Jácome (2018) mencionou que a coleta pode ser feita 

em uma torneira abastecida pelo mesmo. No caso de um bebedouro, em um ponto de utilização 

do mesmo.  

 Com relação aos pontos prioritários de amostragem para investigação, de acordo com 

Jácome (2018), estes se referem aos pontos a montante dos locais prioritários de amostragem 

para monitoramento. 

Para um reservatório predial, dentre os pontos a montante, citam-se: entrada 

de reservatório predial, saída de reservatório de distribuição, entrada de 

reservatório de distribuição e tubulação inicial do sistema da UFERSA, ligada 

diretamente ao sistema público de abastecimento. Para um bebedouro, os 

pontos a montante incluem: a saída do reservatório predial (definido como um 

ponto prioritário de amostragem para monitoramento) e os demais pontos 

especificados para um reservatório predial (JÀCOME, 2018, p. 45). 

 Os pontos prioritários de amostragem para monitoramento e para investigação 

necessariamente devem ser: (a) abastecidos por água oriunda do reservatório e (b) abastecidos 

por água que anteceda a entrada do reservatório, respectivamente. Para melhor entendimento, 

a Figura 6 ilustra sugestões para possíveis pontos prioritários de amostragem para 

monitoramento (ressaltado na cor verde) e para investigação (ressaltado na cor vermelha) em 

uma edificação. 

 

Figura 6 - Sugestão de locais prioritários de amostragem para monitoramento e para 

investigação 

 

Fonte: Adaptado de Ghisi (2004). 

 

 Em seu estudo, Jácome (2018) propôs um cronograma mensal de amostragem 

distribuído ao longo de 12 meses. Tal cronograma pode ser verificado no Anexo A do presente 
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trabalho. Considerando que em seu estudo, Jácome (2018) executou coletas de amostras 

correspondentes ao primeiro mês do cronograma proposto, no presente trabalho, foram 

escolhidos como pontos de coleta, aqueles correspondentes ao segundo e terceiro mês do 

referido cronograma, ou seja: 

- 16 setores/edificações correspondentes ao segundo mês do cronograma de amostragem 

definido por Jácome (2018): E20, E21, E22, E23, E24, F08, E27, E26, E19, E18, B22, B01, 

B21, A26, A13 e A24. Para este grupo de edificações resultaram 18 pontos de coleta sendo 

16 torneiras e 2 bebedouros, como pode ser visto no Anexo A; 

-  9 setores/edificações correspondentes ao terceiro mês do cronograma de amostragem definido 

por Jácome (2018): A22, F18, B23, A23, A25, E01, E02, E03 e A12. Neste conjunto de 

edificações foram especificados 18 pontos de coleta sendo 15 torneiras e 3 bebedouros, 

conforme apresentado no Anexo A. 

 Contudo, não foi possível coletar amostras nos 36 pontos especificados anteriormente 

em decorrência de alguns imprevistos no momento da coleta como: ausência de funcionários 

(F08 - Escola Estadual Francisca Martins de Souza), possivelmente devido a férias escolares; 

edificação fechada e ainda não habitada (E27 - Bloco de Residência Universitária Sudeste); 

edificação sem água (E26 - Bloco de Residência Universitária Noroeste); edificação fechada 

(A26 - LAB-BIFIFA – Laboratório de Biofísica, Fisiologia e Farmacologia); bebedouro sem 

água (A22 -  Laboratório de Sementes); e ausência de bebedouro na edificação (A12 – LAB-

PARH – Laboratório em Produção Animal e Recursos Hídricos / Centro Integrado de 

Laboratórios em Ciências e Recursos Hídricos). 

 Desta forma, no presente estudo, as coletas foram executadas em 24 de janeiro e 13 de 

fevereiro de 2019 conforme segue, respectivamente: 

- 12 setores/edificações correspondentes ao segundo mês do cronograma de amostragem 

definido por Jácome (2018): E20, E21, E22, E23, E24, E19, E18, B22, B01, B21, A13 e 

A24, resultando em 13 pontos de coleta sendo 12 torneiras e 1 bebedouro; 

- 9 setores/edificações correspondentes ao terceiro mês do cronograma de amostragem 

definido por Jácome (2018): A22, F18, B23, A23, A25, E01, E02, E03 e A12, perfazendo 

um total de 16 pontos de coleta sendo 15 torneiras e 1 bebedouro. 

 

4.2.1.2 Parâmetros de qualidade da água e métodos analíticos 

 Os parâmetros analisados foram aqueles sugeridos por Jácome (2018) que, por sua 
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vez, se baseou em Brasil (2016a), além de cloro residual total e combinado. Aquele autor 

(BRASIL, 2016a) destacou indicadores básicos da qualidade microbiológica da água para 

consumo humano, sendo coliformes totais, Escherichia coli, turbidez e cloro residual livre. 

Além destes, Jácome (2018) sugeriu a observação da temperatura já que se trata de um plano 

de amostragem que inclui o monitoramento de bebedouros e estes têm a função de refrigeração 

da água. 

 Os parâmetros analisados e respectivos valores de referência e métodos analíticos são 

apresentados no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Parâmetros utilizados para caracterização da qualidade da água para consumo 

humano da UFERSA-Mossoró e respectivos valores de referência e métodos 

analíticos 

Parâmetros Valores de referência (a) Métodos analíticos 

Microbioló-

gicos 

Coliformes 

totais(b) 

Apenas uma amostra, entre as 

amostras examinadas no mês, 

poderá apresentar resultado 

positivo: para água em 

reservatórios e rede da UFERSA, 

considerando a população atual 

da instituição (a) 

Teste de coliformes do 

substrato enzimático 

(9223(c)) 

E. coli(b) Ausência em 100 mL(a) 

Teste de coliformes do 

substrato enzimático 

(9223(c)) 

Químicos 

Cloro residual 

livre (CRL) (b) 
5 mg/L(a)(e) 

Colorimétrico do 

DPD(d) (4500-Cl G (c)) 

Cloro residual 

total 
--- 

Colorimétrico do 

DPD(d) (4500-Cl G (c)) 

Cloro residual 

combinado(e) 
(e) 

Subtração de cloro 

residual livre do cloro 

residual total(f) 

Físicos 

Turbidez(b) 5 uT(a) Nefelométrico (2130(c)) 

Temperatura --- 
Termômetro digital de 

imersão parcial 
Notas: (a)Valor máximo permitido segundo Brasil (2017). (b)Com base em Brasil (2016a apud JÁCOME, 

2018, p. 48). (c)Segundo Clesceri, Greenberg e Eaton (1998). (d)Kit, marca Hach, com disco colorimétrico 

padronizado para comparação visual e reagente DPD (N,N-Dietil-p-Fenilenediamina).(e)De acordo com 

Brasil (2017): é obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,2 mg/L de cloro residual livre ou 2 mg/L de 

cloro residual combinado ou de 0,2 mg/L de dióxido de cloro em toda a extensão do sistema de 

distribuição (reservatório e rede); recomenda-se que o teor máximo de cloro residual livre em qualquer 

ponto do sistema de abastecimento não ultrapasse 2 mg/L.(f)O cloro residual na água tratada pode ser 

livre [podendo estar na forma elementar dissolvida (Cl2), ou como ácido hipocloroso (HClO), ou como 

íon hipoclorito (ClO-)], total e combinado. O cloro residual combinado é a subtração do cloro residual 

livre do cloro residual total (CETESB, 2011). 

Fonte: Adaptado de Jácome (2018). 
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4.2.1.3 Material para a coleta das amostras de água 

 O material utilizado para a coleta foi definido conforme sugerido por Jácome (2018), 

com complementação apenas quanto ao reagente para determinação de cloro residual total, 

sendo: 

- para controle da coleta: planilha de coleta, prancheta de mão e caneta. A planilha de coleta 

de amostras utilizada foi uma adaptação daquela sugerida pela referida autora (ANEXO B) 

contendo informações sobre o responsável pela coleta, data de coleta, número da amostra, 

local e ponto da coleta, origem da água, horário da coleta, concentração de cloro residual 

livre, temperatura da água, análises solicitadas ao laboratório, além de possíveis observações 

de campo; 

- para preparação do ponto de coleta: esponja de limpeza, detergente neutro, álcool 70o, 

algodão e palito descartável do tipo de churrasco com a ponta revestida de algodão, sendo 

este (palito com a ponta de algodão), esterilizado;  

- para as medidas em campo: kit de medição de cloro residual livre total (disco colorimétrico 

padronizado para comparação visual, na faixa de 0 a 3,5 mg/L, da marca Hach) e termômetro 

digital; 

- material de apoio: saco plástico para acondicionamento dos resíduos gerados durante o 

procedimento de coleta, luvas descartáveis e jaleco; 

- para coleta, preservação e transporte das amostras são sugeridos: frascos de coleta para 

análises microbiológicas esterilizados (de plástico Polipropileno, com capacidade para 100 

mL de amostra, contendo tiossulfato de sódio), etiquetados; frascos de coleta para análises 

físico-químicas (de plástico, com capacidade para 100 mL de amostra) etiquetados; caixa 

térmica e gelo reciclável. O modelo utilizado de etiqueta está no Apêndice A. 

4.2.1.4 Procedimentos para coleta das amostras de água 

 O procedimento executado para coleta das amostras em torneiras e em bebedouros foi 

aquele recomendado por Jácome (2018). Ressalta-se que foi observada a sequência sugerida 

pela autora: coleta para análises microbiológicas (coliformes totais e E. coli), coleta para análise 

física (turbidez) e medição de campo (cloro residual livre e temperatura). Tal procedimento 

constou em (JÁCOME, 2018, p. 51): 

- colocar as luvas descartáveis; 

- sendo torneira, se a mesma tiver aerador, este deve ser removido. Abrir a 

torneira até eliminar a água parada na tubulação. A torneira não deve 

apresentar vazamentos; 
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- sendo bebedouro, acionar o mesmo e deixar escoar a água parada no ponto 

de uso; 

- lavar o ponto de coleta com uso de esponja de limpeza e detergente. 

Enxaguar o ponto de coleta, pelo menos, três vezes com a água do próprio 

(torneira ou bebedouro); 

- permitir um novo escoamento da água para complementar o enxágue; 

- limpar o ponto de coleta (torneira ou ponto de uso do bebedouro) com um 

pedaço de algodão embebido em álcool 70° e com um palito descartável com 

a ponta envolvida por algodão (esterilizado previamente), sendo esta 

embebida em álcool 70º. O algodão e o palito não devem ser reutilizados em 

outro ponto de coleta; 

- promover o escoamento da água por, aproximadamente, 2 a 3 minutos, em 

um fluxo médio de água; 

- proceder com a coleta para análises microbiológicas, conforme segue: 

remover a tampa do frasco juntamente com o papel alumínio protetor, 

mantendo-a a uma distância de, aproximadamente, 10 cm, para evitar 

contaminação. Posicionar o frasco de maneira que não tenha contato com o 

ponto de coleta para evitar possíveis contaminações e completar o frasco até 

100 mL. Fechar imediatamente o frasco e colocá-lo na caixa térmica; 

- coletar amostra no frasco para análises físico-químicas, em um volume em 

torno de 100 mL; 

- realizar a medida da temperatura da água, submergindo o termômetro de 

imersão parcial diretamente no conteúdo do frasco para análise físico-

química, aguardar a estabilização da leitura, anotar o valor, retirar o 

termômetro e guardá-lo. Fechar o frasco e colocá-lo na caixa térmica; 

- executar a medição de cloro residual livre conforme segue. Lavar as cubetas 

do “kit” com a amostra, encher a cubeta, até o menisco de marcação, com a 

amostra a ser analisada, adicionar os reagentes e realizar a determinação 

conforme orientação do fabricante, anotar os resultados, que serão expressos 

em mg/L de cloro residual livre. 

  

 No presente estudo, além da medição de cloro residual livre, fez-se a determinação de 

cloro residual total e, por diferença, calculou-se a concentração de cloro residual combinado. 

  A Figura 7 até a apresentam etapas do procedimento da coleta de amostras de água 

para consumo humano da UFERSA-Mossoró, executada em 24 de janeiro de 2019. 
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Figura 7 - Fotografias referentes às seguintes etapas do procedimento para a coleta de 

amostras de água para consumo humano da UFERSA-Mossoró: escoamento da 

água parada no bebedouro (A), lavagem do bebedouro com água e detergente (B), 

e enxágue com a própria água do bebedouro (C).  

 

   

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

 

Figura 8 - Fotografias referentes às seguintes etapas do procedimento para a coleta de 

amostras de água para consumo humano da UFERSA-Mossoró: limpeza com 

pedaço de algodão embebido em álcool 70° em bebedouro (A), utilização de palito 

com algodão embebido com álcool 70° em bebedouro (B) e escoamento da água 

após limpeza com álcool 70° em bebedouro (C). 

 

   

Fonte: Autoria própria (2019). 

A 

A 

B C 

B C 
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Figura 9 - Fotografias referentes às seguintes etapas do procedimento para a coleta de 

amostras de água para consumo humano da UFERSA-Mossoró: limpeza com 

pedaço de algodão embebido em álcool 70° em torneira (A) e utilização de palito 

com algodão embebido com álcool 70° em torneira (B). 

 

   

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

 

Figura 10 - Fotografias referentes às seguintes etapas do procedimento para a coleta de 

amostras de água para consumo humano da UFERSA-Mossoró: coleta de amostra 

de água para exame microbiológico em torneira (A) e em bebedouro (B). 

 

   

Fonte: Autoria própria (2019). 

A 

A 

B 
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Figura 11 - Fotografias referentes às seguintes etapas do procedimento para a coleta de 

amostras de água para consumo humano da UFERSA-Mossoró: coleta de amostra 

de água em torneira para análise físico-química (A) e medição de temperatura (B). 

 

   

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

 

Figura 12 - Fotografias referentes às seguintes etapas do procedimento para a coleta de 

amostras de água para consumo humano da UFERSA-Mossoró: utilização do 

aparato de medição de cloro residual livre com a água da torneira (A) e com a água 

do bebedouro (B). 

 

   

Fonte: Autoria própria (2019). 

A 

A 

B 

B
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4.2.2 Teste da utilização de QR Code para divulgar resultados obtidos a partir da amostragem 

de água para consumo humano da UFERSA, campus Mossoró 

O processo de elaboração de um modelo de divulgação dos resultados utilizando QR 

Code apresentou as seguintes etapas: 

- criação de um endereço na rede mundial de computadores (site): através do site 

WordPress.com foi criado de forma gratuita um site para divulgação dos resultados 

coletados; 

- confecção de páginas específicas: ao site previamente criado, foram adicionadas páginas 

específicas para cada ponto de amostragem de água de abastecimento humano pesquisado 

pelo trabalho; 

- introdução de resultados de qualidade da água nas páginas específicas: em cada página foi 

adicionada uma tabela com os resultados de qualidade da água correspondente a um ponto 

de amostragem de água para consumo humano; 

- criação de QR Codes: com as páginas devidamente elaboradas, copiou-se o respectivo link 

e iniciou-se a criação dos QR Code. Os QR Code foram confeccionados de forma gratuita 

no site QR Code - Gerador de código QR, sendo um para cada ponto amostrado; 

- confecção de etiquetas de divulgação: foram elaboradas etiquetas contendo o QR Code 

específico de cada ponto de amostragem e uma breve informação do estudo que a originou; 

- divulgação dos resultados: para divulgação dos resultados de qualidade da água de consumo 

humano da UFERSA-Mossoró, sugere-se que as etiquetas sejam fixadas aos respectivos 

pontos amostrados (bebedouros e torneiras), previamente elencados pelo plano proposto de 

amostragem proposto por Jácome (2018). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os pontos de coleta selecionados no presente trabalho referem-se aqueles 

correspondentes ao segundo e terceiro mês do cronograma sugerido por Jácome (2018), 

totalizando 29 pontos de coletas (27 torneiras e 2 bebedouros) localizados em 21 edificações, 

conforme especificado no item 4.2.1.1. 

 Os resultados são apresentados em duas partes principais. A primeira se refere aos 

resultados observados de qualidade da água para consumo humano da UFERSA, campus 

Mossoró e a segunda trata da proposta de divulgação dos referidos resultados. 

 

5.1 Resultados observados de qualidade da água para consumo humano da UFERSA, 

campus Mossoró 

5.1.1 Temperatura 

 Os Gráfico 1 e 2 apresentam os resultados de temperatura das amostras de água 

coletadas em setores/edificações correspondentes ao segundo e terceiro mês do cronograma de 

amostragem definido por Jácome (2018), respectivamente. 

 

Gráfico 1 – Valores de temperatura da água para consumo humano da UFERSA, campus 

Mossoró, observados em amostras coletadas em torneiras de setores/edificações 

previstas no segundo mês do cronograma de amostragem definido por Jácome 

(2018) 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Notas: (E19) Casa 01 da Vila Feminina. (E20) Casa 02 da Vila Feminina. (E21) Casa 03 da Vila 

Feminina. (E22) Casa 04 da Vila Feminina. (E23) Casa 06 da Vila Feminina. (E24) Casa 07 da Vila 

Feminina. (E18) Alojamento Feminino. (B22) DCAN II – Departamento de Ciências Animais II. (B01) 

Central de Aulas I. (B21) DCAN I – Departamento de Ciências Animais I. (A13) LAB-Saúde – 

Laboratório de Medicina Veterinária, Preventiva e Saúde Animal. (A24) LAB-IMP – Laboratório de 

Imunologia, Parasitologia e Microbiologia Veterinária. 

 

 Os resultados apresentados no Gráfico 1 indicaram valores de temperatura da água 

variando entre 27,3 (edificação A24) e 40,2 °C (edificação E18), resultando uma média de 32,87 

°C. 

 No segundo mês do cronograma de amostragem previsto por Jácome (2018), constam 

dois bebedouros como pontos de coleta de água. No entanto, somente o bebedouro da Central 

de Aulas I (B01) estava acessível para coleta, cuja temperatura da água resultou em 23,1 °C. A 

ausência de funcionário na Escola Estadual Francisco Martins de Souza (edificação F08) 

impossibilitou a coleta de água no bebedouro da referida edificação. Segundo Pádua e Ferreira 

(2006), a água fria é mais agradável do que a água quente. Portaria de Consolidação n°5 

(BRASIL, 2017) não especifica um padrão para temperatura da água.  

 

Gráfico 2 - Valores de temperatura da água para consumo humano da UFERSA, campus 

Mossoró, observados em amostras coletadas em torneiras de setores/edificações 

previstas no terceiro mês do cronograma de amostragem definido por Jácome 

(2018) 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

Notas: (A22) Laboratório de Sementes. (F18) Centro de Convivência Oeste. (B23) Pós-Graduação em 

Ciência Animal. (A23) Centro Integrado de Laboratórios do DCAN. (A25) Laboratório de Biologia 

Celular e Histologia. (E01) Casa 01 da Vila Masculina. (E02) Casa 02 da Vila Masculina. (E03) Casa 

03 da Vila Masculina. (A12) LAB-PARH – Laboratório em Produção Animal e Recursos Hídricos / 
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Centro Integrado de Laboratórios em Ciências e Recursos Hídricos. 

 

 Para as torneiras amostradas nas edificações especificadas para o terceiro mês do 

cronograma, os valores de temperatura da água variaram entre 26,7 e 34,8 °C no BWC 1 da 

Casa 03 da Vila Masculina e no prédio de Pós-Graduação em Ciência Animal (B23), 

respectivamente, apresentando uma média de 30,29 °C. 

 No terceiro mês do cronograma sugerido por Jácome (2018), três bebedouros foram 

listados como pontos de coleta de água. Contudo, a coleta foi realizada apenas no bebedouro 

do Centro Integrado de Laboratórios do DCAN (A23), visto que o bebedouro do Laboratório 

de Sementes (A22) encontrava-se sem água e o Laboratório em Produção Animal e Recursos 

Hídricos atualmente não conta com a presença de bebedouro. O bebedouro da edificação (A23) 

apresentou temperatura da água de 29,3 °C. 

 

5.1.2 Turbidez 

 O Gráfico 3 e Gráfico 4 apresentam os resultados de turbidez das amostras de água 

para consumo humano da UFERSA-Mossoró coletadas em edificações previstas para o segundo 

e terceiro mês do cronograma, respectivamente. 

 

Gráfico 3 - Valores de turbidez da água para consumo humano da UFERSA, campus 

Mossoró, observados em amostras coletadas em torneiras de setores/edificações 

previstas no segundo mês do cronograma de amostragem definido por Jácome 

(2018) 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Notas: (E19) Casa 01 da Vila Feminina. (E20) Casa 02 da Vila Feminina. (E21) Casa 03 da Vila 

Feminina. (E22) Casa 04 da Vila Feminina. (E23) Casa 06 da Vila Feminina. (E24) Casa 07 da Vila 

Feminina. (E18) Alojamento Feminino. (B22) DCAN II – Departamento de Ciências Animais II. (B01) 

Central de Aulas I. (B21) DCAN I – Departamento de Ciências Animais I. (A13) LAB-Saúde – 

Laboratório de Medicina Veterinária, Preventiva e Saúde Animal. (A24) LAB-IMP – Laboratório de 

Imunologia, Parasitologia e Microbiologia Veterinária. 

 

 Os valores de turbidez variaram entre 0,11 e 0,34 uT nas edificações Casa 02 da Vila 

Feminina (E20) e Laboratório de Medicina Veterinária, Preventiva e Saúde Animal (A13), 

respectivamente. Todas as amostras de água apresentaram valores inferiores ao valor máximo 

permitido (VMP) estabelecido pela Portaria de Consolidação n°5 (BRASIL, 2017), de 5 uT. 

Para o bebedouro amostrado, verificou-se valor de turbidez de 0,41 uT.  

 

Gráfico 4 - Valores de turbidez da água para consumo humano da UFERSA, campus 

Mossoró, observados em amostras coletadas em torneiras de setores/edificações 

previstas no terceiro mês do cronograma de amostragem definido por Jácome 

(2018) 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

Notas: Notas: (A22) Laboratório de Sementes. (F18) Centro de Convivência Oeste. (B23) Pós-

Graduação em Ciência Animal. (A23) Centro Integrado de Laboratórios do DCAN. (A25) Laboratório 

de Biologia Celular e Histologia. (E01) Casa 01 da Vila Masculina. (E02) Casa 02 da Vila Masculina. 

(E03) Casa 03 da Vila Masculina. (A12) LAB-PARH – Laboratório em Produção Animal e Recursos 

Hídricos / Centro Integrado de Laboratórios em Ciências e Recursos Hídricos. 

 

 Para os pontos das edificações referentes ao terceiro mês do cronograma, os valores 

observados de turbidez variaram entre 0,32 e 1,27 uT (prédios de Laboratório em Produção 

Animal e Recursos Hídricos / Centro Integrado de Laboratórios em Ciências e Recursos 
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Hídricos (A12) e Laboratório de Sementes (A22), respectivamente), estando todos os valores 

inferiores ao valor máximo permitido (5 uT). A água do bebedouro do Centro Integrado de 

Laboratórios do DCAN (A23) apresentou valor de turbidez de 0,41 uT, sendo o único 

bebedouro alvo de coleta, considerando o terceiro mês do cronograma de amostragem. 

5.1.3 Cloro residual, coliformes totais e Escherichia coli 

 Os Gráficos 5 e 6 apresentam os resultados de cloro residual (livre, total e combinado) 

nas amostras de água de torneiras nas edificações referentes ao segundo e terceiro mês do 

cronograma, respectivamente. Considerando a restrição do kit de medição de cloro residual 

livre total (comparação visual), alguns resultados correspondem ao intervalo de concentração 

de acordo com a escala adotada no kit (0 a 3,5 mg/L).  

 

Gráfico 5 - Valores de cloro residual (livre, total e combinado) da água para consumo humano 

da UFERSA, campus Mossoró, observados em amostras coletadas em torneiras de 

setores/edificações previstas no segundo mês do cronograma de amostragem 

definido por Jácome (2018) 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

Notas: (E19) Casa 01 da Vila Feminina. (E20) Casa 02 da Vila Feminina. (E21) Casa 03 da Vila 

Feminina. (E22) Casa 04 da Vila Feminina. (E23) Casa 06 da Vila Feminina. (E24) Casa 07 da Vila 

Feminina. (E18) Alojamento Feminino. (B22) DCAN II – Departamento de Ciências Animais II. (B01) 

Central de Aulas I. (B21) DCAN I – Departamento de Ciências Animais I. (A13) LAB-Saúde – 

Laboratório de Medicina Veterinária, Preventiva e Saúde Animal. (A24) LAB-IMP – Laboratório de 

Imunologia, Parasitologia e Microbiologia Veterinária. 

 

 Os valores de cloro residual (livre, total e combinado) variaram entre 0,0 e 1,3 mg/L. 

Dos 12 pontos de coleta, três apresentaram ausência de cloro, sendo eles a Casa 07 da Vila 
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Feminina (E24), Laboratório de Imunologia, Parasitologia e Microbiologia Veterinária (A24) e 

Laboratório de Medicina Veterinária, Preventiva e Saúde Animal (A13). O bebedouro do 

Central de Aulas I (B01) apresentou valores de 0,6, 0,6 e 0,0 mg/L para cloro residual livre, 

total e combinado, respectivamente. De acordo com Portaria de Consolidação n°5 (BRASIL, 

2017), todas as amostras de água apresentaram valores inferiores ao valor máximo permitido 

(verificar Quadro 2). Vale ressaltar que esta Portaria especifica obrigatoriedade de concentração 

mínima (0,2 mg/L) de cloro residual livre (CRL) em toda a extensão do sistema público de 

distribuição (reservatório e rede). Nas edificações E23, E24, A13 e A24, os valores de CRL 

(0,1; 0,0; 0,0 e 0,0 mg/L, respectivamente) não atenderam ao mínimo recomendado pela 

Portaria de Consolidação nº 5.  

 

Gráfico 6 - Valor de cloro residual (livre, total e combinado) da água para consumo humano 

da UFERSA, campus Mossoró, observado em amostras coletadas em torneiras de 

setores/edificações previstas no terceiro mês do cronograma de amostragem 

definido por Jácome (2018) 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

Notas: (A22) Laboratório de Sementes. (F18) Centro de Convivência Oeste. (B23) Pós-Graduação em 

Ciência Animal. (A23) Centro Integrado de Laboratórios do DCAN. (A25) Laboratório de Biologia 

Celular e Histologia. (E01) Casa 01 da Vila Masculina. (E02) Casa 02 da Vila Masculina. (E03) Casa 

03 da Vila Masculina. (A12) LAB-PARH – Laboratório em Produção Animal e Recursos Hídricos / 

Centro Integrado de Laboratórios em Ciências e Recursos Hídricos. 

 

 Quanto a valores máximos, tal como observado para os pontos correspondentes ao 

segundo mês do cronograma, todas as amostras de água também apresentaram valores 

inferiores ao valor máximo permitido estabelecido pela Portaria de Consolidação n°5 (BRASIL, 

2017). 
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 No geral, os valores de cloro residual (livre, total e combinado) em amostras de água 

coletadas em pontos de edificações relativas ao terceiro mês do cronograma, variaram entre 0,0 

e 0,8 mg/L. Dentre as 15 amostras de água de torneiras, verificou-se ausência de cloro em cinco 

delas, localizadas nas Casas 01 e 03 da Vila Masculina. O bebedouro do Centro Integrado de 

Laboratórios do DCAN (A23) apresentou valores de 0,0 mg/L para cloro residual livre, total e 

combinado. Assim, considerando o teor mínimo recomendado de CRL (0,2 mg/L), observou-

se desconformidade em 9 pontos amostrados (A22, E1 - pia da cozinha, E1 - tanque da 

lavanderia, E1 - BWC1, E2 - pia da cozinha, E2 - tanque da lavanderia, E3 - pia da cozinha, E3 

- tanque da lavanderia e E3 - BWC1).  

 Vale mencionar que, de acordo com o Art. 34 desta Portaria de Consolidação nº 5, “é 

obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,2 mg/L de cloro residual livre ou 2 mg/L de cloro 

residual combinado ou de 0,2 mg/L de dióxido de cloro em toda a extensão do sistema de 

distribuição (reservatório e rede) (BRASIL, 2017, p. 443). 

 Para o sistema da UFERSA, visando segurança sanitária, interpreta-se que a água deve 

apresentar uma concentração mínima de 0,2 mg/L de cloro residual livre (CRL). Esta 

interpretação tem como base considerações realizadas, em geral, para sistema de abastecimento 

de água para consumo humano1, dentre as quais, citam-se: (a) mesmo o tratamento sendo 

adequado, a água pode se deteriorar ao longo  da distribuição (BRASIL, 2006a); (b) admite-se 

que a estanqueidade plena e sistemática do sistema de distribuição é uma condição difícil de 

alcançar (BRASIL, 2006a); (c) deve haver atendimento à concentração mínima de CRL em 

toda a extensão do sistema de distribuição (reservatório e rede) de maneira a prevenir uma 

possível (re)contaminação e/ou a proliferação de microrganismos no sistema de distribuição 

(BRASIL, 2016a); (d) os teores de CRL mantidos no sistema de distribuição são, em si, 

indicadores da qualidade da água e da segurança sanitária do sistema de distribuição, visto que 

os valores usualmente exigidos (0,2 mg/L) são os considerados suficientes para a inativação 

bacteriana (BRASIL, 2006a) e (e) concentrações de CRL menores do que 0,2 mg/L podem 

indicar, dentre outros, consumo excessivo do cloro residual no sistema de distribuição ou 

necessidade de pontos secundários de cloração (recloração) devido à extensão da rede de 

distribuição (BRASL, 2016a). 

 Assim, com relação ao CRL na água do sistema da UFERSA, observa-se a importância 

                                                 
1 Sistema de abastecimento de água para consumo humano (BRASIL, 2017, p. 432): “instalação composta por um 

conjunto de obras civis, materiais e equipamentos, desde a zona de captação até as ligações prediais, destinada à 

produção e ao fornecimento coletivo de água potável, por meio de rede de distribuição”. 
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de: (a) monitorar a concentração de cloro residual livre no início do sistema para verificar se a 

água fornecida pela CAERN está de acordo com a Portaria de Consolidação nº 5; (b) investigar 

a existência de consumo excessivo de cloro no sistema e (c) verificar a necessidade de aplicação 

de cloro para manutenção de teores mínimos de CRL de 0,2 mg/L.  

 O Quadro 3 apresenta os resultados de presença e/ou ausência de coliformes totais e 

E. coli das amostras de água referentes aos pontos de amostragens previstos para o segundo 

mês do cronograma. 

 

Quadro 3 - Resultados de coliformes totais e E. coli observados na água para consumo 

humano da UFERSA, campus Mossoró, de amostras coletadas em torneiras de 

setores/edificações previstas no segundo mês do cronograma de amostragem 

definido por Jácome (2018) 

Setor/edificação 
Localização da 

torneira 

Presença ou ausência/100 mL 

Coliformes 

totais 
E. coli 

E20 - Casa 02 da Vila Feminina Cozinha Ausência Ausência 

E21 - Casa 03 da Vila Feminina Cozinha Ausência Ausência 

E22 - Casa 04 da Vila Feminina Cozinha Ausência Ausência 

E23 - Casa 06 da Vila Feminina Cozinha Ausência Ausência 

E24 - Casa 07 da Vila Feminina Cozinha Presença Ausência 

E19 - Casa 01 da Vila Feminina Cozinha Ausência Ausência 

E18 - Alojamento Feminino Cozinha Ausência Ausência 

B22 - DCAN II(a) BWC Masculino Ausência Ausência 

B01 - Central de Aula I BWC Masculino Ausência Ausência 

B21 - DCAN I(b) Copa Ausência Ausência 

A13 - LAB-Saúde(c) Pia do Laboratório Ausência Ausência 

A24 - LAB-IMP(d) Pia do Laboratório Ausência Ausência 
Notas: (a) Departamento de Ciências Animais II. (b) Departamento de Ciências Animais I. (c) Laboratório 

de Medicina Veterinária, Preventiva e Saúde Animal. (d) Laboratório de Imunologia, Parasitologia e 

Microbiologia Veterinária. 

 

 Dentre as 12 torneiras amostradas em pontos relativos ao segundo mês do cronograma 

(Quadro 3), em apenas uma verificou-se a presença/100 mL de coliformes totais, localizada na 

Casa 07 da Vila Feminina (E24). De acordo com Brasil (2017), caso observe-se resultado 

positivo de coliformes totais, deve-se realizar recoletas em dois dias consecutivos para 

confirmação desta situação. Os resultados obtidos a partir das duas recoletas de amostras na 

edificação em questão (E24) são apresentados no Quadro 4.  

 



53 

 

Quadro 4 - Resultados de cloro residual livre, coliformes totais e E. coli observados na água 

para consumo humano da UFERSA, campus Mossoró, de amostras referentes à 

recoleta em torneira de um setor/edificação prevista no segundo mês do 

cronograma de amostragem definido por Jácome (2018) 

Setor/edificação E24 - Casa 07 da Vila Feminina 

Localização da torneira Cozinha 

Primeira 

recoleta 

Presença ou 

ausência/100 mL 

Coliformes totais Presença 

E. coli Ausência 

CRL mg/L 0 

Segunda 

recoleta 

Presença ou 

ausência/100 mL 

Coliformes totais Presença 

E. coli Ausência 

CRL mg/L 0 

  

 Com a confirmação da presença de coliformes totais na água da torneira da Casa 07 

da Vila Feminina (E24), conforme Quadro 4, seguiu-se a recomendação de Jácome (2018): foi 

executada uma amostragem investigativa em ponto a montante do reservatório da residência 

em questão. A água coletada no ponto da tubulação a montante deste reservatório apresentou 

ausência/100 mL de coliformes totais e de E. coli. Desta forma, inferiu-se que o reservatório da 

edificação E24 estava contaminado em termos de coliformes totais. Com isso, será solicitada à 

administração, uma ação corretiva, ou seja, limpeza do referido reservatório. 

 Vale mencionar que a detecção de bactérias do grupo coliformes totais, no qual se 

inclui a E. coli, não indica uma relação exclusiva com recontaminação de origem fecal, mas 

serve para indicar a integridade do sistema de distribuição (BRASIL, 2006a). Por exemplo, 

infiltrações na rede podem permitir o acúmulo de sedimentos e de matéria orgânica e promover 

o desenvolvimento de bactérias, incluindo aquelas do grupo coliforme que não E. coli (Ibid.).  

 No Quadro 5 constam os resultados de presença e/ou ausência de coliformes totais e 

E. coli das amostras de água referentes aos pontos de amostragens previstos para o terceiro mês 

do cronograma. 

 

Quadro 5 - Resultados de coliformes totais e E. coli observados na água para consumo 

humano da UFERSA, campus Mossoró, de amostras coletadas em torneiras de 

setores/edificações previstas no terceiro mês do cronograma de amostragem 

definido por Jácome (2018) 

Setor/edificação 
Localização da 

torneira 

Presença ou ausência/100 mL 

Coliformes 

totais 
E. coli 

A22 - Laboratório de Sementes Copa Ausência Ausência 
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F18 - Centro de Convivência Oeste BWC Feminino Ausência Ausência 

B23 - Pós-Graduação em Ciência 

Animal 
Copa Ausência Ausência 

A23 - Centro Integrado de 

Laboratórios do DCAN(a) 
BWC Feminino Ausência Ausência 

A25 -  Laboratório de Biologia 

Celular e Histologia 
BWC Feminino Ausência Ausência 

E01 - Casa 01 da Vila Masculina Cozinha Ausência Ausência 

E01 - Casa 01 da Vila Masculina 
Tanque da 

Lavanderia 
Ausência Ausência 

E01 - Casa 01 da Vila Masculina BWC 1 Ausência Ausência 

E02 - Casa 02 da Vila Masculina Cozinha Ausência Ausência 

E02 - Casa 02 da Vila Masculina 
Tanque da 

Lavanderia 
Ausência Ausência 

E02 - Casa 02 da Vila Masculina BWC 1 Ausência Ausência 

E03 - Casa 03 da Vila Masculina Cozinha Presença Ausência 

E03 - Casa 03 da Vila Masculina 
Tanque da 

Lavanderia 
Ausência Ausência 

E03 - Casa 03 da Vila Masculina BWC 1 Presença Presença 

A12 - LAB-PARH(b) BWC Feminino Ausência Ausência 
Notas: (a) Departamento de Ciências Animais. (b) Laboratório em Produção Animal e Recursos Hídricos 

/ Centro Integrado de Laboratórios em Ciências e Recursos Hídricos.  

 

 Nos pontos amostrados referentes ao terceiro mês do cronograma de coleta (Quadro 5), 

verificou-se a presença/100 mL, tanto para coliformes totais quanto para Escherichia coli, na 

torneira do BWC 1 da Casa 03 da Vila Masculina (E03). Para mesma edificação, constatou-se 

também a presença/100 mL de coliformes totais na torneira da cozinha. Devido à 

desconformidade da qualidade da água, duas recoletas foram executadas visando a confirmação 

da possível contaminação, cujos resultados constam no Quadro 6.  

 

Quadro 6 - Resultados de cloro residual livre, coliformes totais e E. coli observados na água 

para consumo humano da UFERSA, campus Mossoró, de amostras referentes à 

recoletas em torneiras de um setor/edificação prevista no terceiro mês do 

cronograma de amostragem definido por Jácome (2018) 

Setor/edificação E03 - Casa 03 da Vila Masculina 

Localização da torneira Cozinha BWC1 

Primeira 

recoleta 

Presença ou 

ausência/100 mL 

Coliformes totais Presença Presença 

E. coli Ausência Presença 

CRL mg/L 0 0 

Segunda 

recoleta 

Presença ou 

ausência/100 mL 

Coliformes totais Presença Presença 

E. coli Ausência Presença 

CRL mg/L 0 0 
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 Na primeira e segunda recoletas verificou-se presença/100 mL de coliformes totais nas 

duas torneiras amostradas, localizadas na cozinha e no BWC 1 da Casa 03 da Vila Masculina 

(E03). A presença de E. coli foi verificada em ambas as torneiras durante a segunda recoleta. 

Desta forma, procedeu-se com uma amostragem investigativa em ponto a montante dos 

reservatórios (torneira localizada na área de serviço) da Casa 03 da Vila Masculina, cujos 

resultados estão no Quadro 7, tendo indicado ausência/100 mL de coliformes totais e E. coli. 

Assim, para este caso (edificação E03), os resultados indicaram uma recontaminação fecal no 

reservatório predial. Da mesma forma como comentado para a Casa 07 da Vila Feminina (E24), 

será solicitada à administração, uma ação corretiva, ou seja, limpeza de dois reservatórios Casa 

03 da Vila Masculina. 

 Vale mencionar que, no âmbito de sistema de distribuição, de acordo com Brasil 

(2016a, p. 17), a detecção de E. coli na água “é um sinal inequívoco de tratamento insuficiente 

da água ou de (re)contaminação fecal durante a distribuição dela. Nesse caso, torna-se 

necessária a execução de ações corretivas para o reestabelecimento da normalidade.”  

 

Quadro 7 - Resultados de cloro residual livre, coliformes totais e E. coli observados na água 

para consumo humano da UFERSA, campus Mossoró, de amostra de água 

coletada em uma ponto à montante do reservatório da Casa 03 da Vila Masculina 

Setor/edificação E03 – Casa 03 da Vila Masculina 

Localização da torneira Área de serviço  

Coliformes totais (Presença ou ausência/100 mL) Ausência  

E. coli (Presença ou ausência/100 mL) Ausência 

CRL (mg/L) 0 

 

 Ainda para a Casa 03 da Vila Masculina (E03), quanto à concentração de CRL, 

observaram-se valores (0 mg/L) inferiores ao recomendado pela Portaria de Consolidação nº 5 

(BRASIL, 2017), tanto nos pontos de uso da residência (cozinha e BWC1: Quadro 6) quanto 

no ponto à montante do sistema predial (Quadro 7). Disso, ressalta-se a importância da 

manutenção de CRL em todo o sistema de forma preventiva, visando a segurança sanitária, 

como já comentado.  
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5.2 Proposição de um modo de divulgação dos resultados de qualidade da água para 

consumo humano da UFERSA, campus Mossoró 

 Considerando a possibilidade da UFERSA-Mossoró implementar uma plano de 

amostragem de água para consumo humano como aquele sugerido por Jácome (2018), propõe-

se que a divulgação dos resultados de qualidade da água para consumo humano seja feita 

utilizando a tecnologia de QR Code. 

 Para testar a utilização de QR Code para divulgar resultados obtidos a partir da 

amostragem de água para consumo humano da UFERSA, campus Mossoró, inicialmente foi 

criado um endereço na rede mundial de computadores, cujo print é apresentado no Apêndice 

B. A este site, foram adicionadas 29 páginas com os resultados de qualidade da água, uma por 

ponto amostrado. No Apêndice C tem-se um print da página relativa ao bebedouro localizado 

Centro Integrado de Laboratórios do DCAN (A23), cuja amostra foi coletada no dia 

13/02/2019. Além disso, foram elaboradas 29 etiquetas de divulgação, uma por ponto 

amostrado. A Figura 13 ilustra um possível modelo de etiqueta de divulgação dos resultados de 

qualidade da água para consumo humano da UFERSA, campus Mossoró.  

 

Figura 13 - Etiqueta para divulgação de resultados de qualidade da água para consumo 

humano da UFERSA-Mossoró 

 

Fonte: Autoria própria (2019). 
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 A Figura 14 apresenta etiquetas de divulgação de resultados de qualidade da água 

fixadas ao bebedouro e torneira da edificação Centro Integrado de laboratórios do DCAN 

(A23). 

 

Figura 14 - Fotografias de pontos com amostragem de água para consumo humano na 

UFERSA-Mossoró, com as respectivas etiquetas de divulgação: torneira (A) e 

bebedouro (B) 

    

Fonte: Autoria própria (2019). 

  

A B 
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6 CONCLUSÃO 

Foi elaborado um modelo de divulgação de resultados de qualidade da água para 

consumo humano da UFERSA-Mossoró com base na tecnologia de QR Code. 

Para testar o modelo de divulgação proposto, amostras de água para consumo humano 

da UFERSA-Mossoró foram coletadas e analisadas no âmbito do plano de amostragem 

proposto por Jácome (2018). A amostragem se referiu a 27 torneiras e 2 bebedouros localizados 

em 21 edificações da instituição. Assim, foram elaboradas 29 etiquetas de divulgação de 

resultados para uma possível fixação nos pontos amostrados, sendo uma etiqueta (contendo seu 

respectivo QR Code) por ponto de amostragem. 

O QR Code se mostrou uma tecnologia de fácil uso, indicando ser uma ferramenta 

satisfatória para a divulgação das informações em questão, uma vez que a internet disponibiliza 

download gratuito de leitores QR Code. Assim, em princípio, qualquer pessoa tendo à sua 

disposição um smartphone ou tablete, pode acessar os resultados da pesquisa. 

A coleta e análise de amostras indicou conformidade com a legislação quanto ao 

parâmetro físico monitorado (turbidez) em 100% dos pontos amostrados. A análise de 

parâmetros microbiológicos (coliformes totais e E. coli), possibilitou verificar a necessidade de 

ação corretiva em reservatórios (limpeza de reservatórios) de duas edificações pesquisadas. 

Para o sistema da UFERSA, visando segurança sanitária, interpretou-se que a água deve 

apresentar uma concentração mínima de 0,2 mg/L de cloro residual livre (CRL) e, para este 

caso, foram observadas não conformidade em alguns pontos amostrados. 

Com relação ao CRL na água do sistema da UFERSA, julgou-se de grande importância 

o monitoramento da água recebida pela instituição quanto ao atendimento da Portaria de 

Consolidação nº 5; a investigação da existência de consumo excessivo de cloro no sistema da 

instituição e a verificação da necessidade de aplicação de cloro, neste sistema, para manutenção 

de teores mínimos de CRL de 0,2 mg/L. 
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ANEXO A – Cronograma proposto por Jácome (2018) para amostragens mensais de água no 

sistema da UFERSA-Mossoró 

Mês Setor/Edificação 
Pontos de coleta 

Torneira Bebedouro Total 

1 

A14 - Laboratório de Ecologia e Biotecnologia 1 2 

20 

D03 - Ala de Grandes Animais 1 1 

A10 - Laboratório de Anatomia, Patologia e 

Técnicas Cirúrgicas 
1 1 

E25 - Alojamento para Residentes de Medicina 

Veterinária 
1 - 

A28 - Laboratório de Medicina Interna Veterinária 1 - 

D01 - HOVET – Hospital Veterinário 1 1 

E04 - Casa 08 da Vila Masculina 3 - 

E05 - Casa 07 da Vila Masculina 3 - 

E06 - Casa 06 da Vila Masculina 3 - 

2 

E20 - Casa 02 da Vila Feminina 1 - 

18 

E21 - Casa 03 da Vila Feminina 1 - 

E22 - Casa 04 da Vila Feminina 1 - 

E23 - Casa 06 da Vila Feminina 1 - 

E24 - Casa 07 da Vila Feminina 1 - 

F08 - Escola Estadual Francisca Martins de Souza 1 1 

E27 - Bloco de Residência Universitária Sudeste 1 - 

E26 - Bloco de Residência Universitária Noroeste 1 - 

E19 - Casa 01 da Vila Feminina 1 - 

E18 - Alojamento Feminino 1 - 

B22 - DCAN II – Departamento de Ciências 

Animais II 
1 - 

B01 - Central de Aulas I 1 1 

B21 - DCAN I – Departamento de Ciências 

Animais I 
1 - 

A26 - LAB-BIFIFA – Laboratório de Biofísica, 

Fisiologia e Farmacologia 
1 - 

A13 - LAB-Saúde – Laboratório de Medicina 

Veterinária, Preventiva e Saúde Animal 
1 - 

A24 - LAB-IMP – Laboratório de Imunologia, 

Parasitologia e Microbiologia Veterinária 
1 - 

3 

A22 - Laboratório de Sementes 1 1 

18 
F18 - Centro de Convivência Oeste 1 - 

B23 - Pós-Graduação em Ciência Animal 1 - 

A23 - Centro Integrado de Laboratórios do DCAN 1 1 

Continua.  
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ANEXO A (cont.) – Cronograma proposto por Jácome (2018) para amostragens mensais de 

água no sistema da UFERSA-Mossoró 

Mês Setor/Edificação 
Pontos de coleta 

Torneira Bebedouro Total 

3 

A25 - Laboratório de Biologia Celular e Histologia 1 - 

18 

E01 - Casa 01 da Vila Masculina 3 - 

E02 - Casa 02 da Vila Masculina 3 - 

E03 - Casa 03 da Vila Masculina 3 - 

A12 - LAB-PARH – Laboratório em Produção 

Animal e Recursos Hídricos / Centro Integrado de 

Laboratórios em Ciências e Recursos Hídricos 

1 1 

4 

E12 - Casa 13 da Vila Masculina 3 - 

18 

E11 - Casa 12 da Vila Masculina 3 - 

E10 - Casa 14 da Vila Masculina 3 - 

E09 - Casa 11 da Vila Masculina 3 - 

E08 - Casa 15 da Vila Masculina 3 - 

E07 - Casa 10 da Vila Masculina 3 - 

5 

E13 - Casa 16 da Vila Masculina 3 - 

19 

E14 - Casa 09 da Vila Masculina 3 - 

E15 - Casa 17 da Vila Masculina 3 - 

E16 - Casa 04 da Vila Masculina 3 - 

E17 - Casa 05 da Vila Masculina 3 - 

F11 - Igreja 1 - 

A37 - Laboratório de Fertirrigação 1 - 

B02 - Central de Aulas II 1 1 

6 

B19 - DCAT Oeste – Departamento de Ciências 

Ambientais e Tecnológicas, Lado Oeste 
1 - 

18 

B24 - LAB-HIDRO – Laboratório de Hidráulica 1 - 

F07 - DCAT Anexo III – Núcleo de Práticas 

Contábeis 
1 - 

A21 - DCAT Anexo II 1 - 

A15 - DCAT Anexo I 1 1 

A05 - DCV – Fitossanidade 1 1 

A11 - Prédio Central 1 1 

F21 - Guarita do Câmpus Oeste 1 - 

F19 - Guarita do Câmpus Leste – Av. Francisco 

Mota 
1 - 

A09 - Laboratório de Tecnologia dos Alimentos 

(antigo Pós-Colheita) 
1 1 

A08 - Laboratório de Solos 1 1 

A31 - LASAPSA 1 - 

Continua  
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ANEXO A (cont.) – Cronograma proposto por Jácome (2018) para amostragens mensais de 

água no sistema da UFERSA-Mossoró 

Mês Setor/Edificação 
Pontos de coleta 

Torneira Bebedouro Total 

6 C06 - Setor de Vigilância (Antiga Reprografia) 1 - 18 

7 

B16 - Laboratório de Construções Rurais 1 1 

19 

B15 - Biblioteca Orlando Teixeira 1 2 

F03 - RU – Restaurante Universitário 1 1 

A40 - Grupo Planta 1 1 

SC3 - Edificação sem identificação da função 1 - 

F04 - Centro de Convivência Leste 1 - 

B04 - Central de Aulas IV 1 2 

B08 - Fábrica de Doce 1 - 

B25 - Prós-Graduação em Fitotecnia 1 1 

B20 - DACS – Departamento de Agroecologia e 

Ciências Sociais 
1 1 

8 

B13 - Pós-Graduação em Ciência da Computação 1 1 

18 

A34 - Biofábrica 1 - 

C02- Reitoria 1 1 

F01 - Ginásio de Esportes Presidente Costa e Silva 1 2 

F09 - Piscina 1 1 

B07 - CITED – Centro de Inovação Tecnológica 

do Semi-Árido 
1 - 

B03 - Central de Aulas III 1 1 

A04 - Laboratório de Física, Química e 

Matemática 
1 2 

A01 - Laboratório de Engenharia I 1 1 

9 

SC2 - Escritório da T&S 1 - 

17 

B14 - Licenciatura de Educação no Campo 1 1 

C04 - CETARN – Centro Tecnológico do 

Agronegócio do Rio Grande do Norte 
1 - 

A06 - CPV – Centro de Pesquisa em Ciências 

Vegetais 
1 1 

C03 - Administração 1 2 

B29 - Bloco do NEAD e Curso de Medicina 1 2 

B28 - Central de Aulas VII 1 1 

C07 - Setor de Manutenção 1 - 

C01 - PROPPG – Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação 
1 1 

10 
B05 - Central de Aulas V 1 1 

18 
A02 - Laboratório de Engenharia II 1 2 

Continua.  
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ANEXO A (cont.) – Cronograma proposto por Jácome (2018) para amostragens mensais de 

água no sistema da UFERSA-Mossoró 

Mês Setor/Edificação 
Pontos de coleta 

Torneira Bebedouro Total 

10 

B17 - DCEN – Departamento de Ciências Exatas e 

Naturais 
1 - 

18 

B06 - Central de Aulas VI 1 2 

B18 - DCAT Leste – Departamento de Ciências 

Ambientais e Tecnológicas, Lado Leste 
1 - 

A35 - Bloco de Laboratórios das Engenharias 1 - 

F10 - Expocenter 1 1 

A03 - Laboratório de Biotecnologia 1 - 

B27 - Bloco de Laboratórios de Ciências da 

Computação 
1 2 

F20 - Guarita do Câmpus Leste – Av. Jorge Coelho 

de Andrade 
1 - 

11 

A39 - Laboratórios de Engenharia Florestal 1 1 

17 

A07 - DCV – Departamento de Ciências Vegetais 1 1 

A29 - Setor de Aquicultura 1 1 

SC1 - Laboratório do Professor Bezerra 1 - 

A27 - CEPAS – Centro de Estudo de Pesca e 

Aquicultura Sustentável 
1 1 

B09 - Núcleo de Pesquisa em Pequenos 

Ruminantes 
1 - 

B12 - Setor de Bovinocultura 1 - 

B10 - Setor de Avicultura 1 - 

F22 - Fábrica de Ração 1 - 

C05 - Complexo TPA – Complexo de Transporte, 

Patrimônio e Almoxarifado 
1 1 

B11 - CEMAS – Centro de Multiplicação de 

Animais Silvestres 
1 - 

F17 - Abrigo de Resíduos 1 - 

Total 111 145 55 200 
Fonte: Jácome (2018). 
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ANEXO B – Modelo de planilha de coleta de amostras  
 

PLANO DE AMOSTRAGEM DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO DA UFERSA – MOSSORÓ 

Responsável pela coleta:  Data da coleta:  Hora de entrada no laboratório:  

 

 

N° da 

amostra 

Local da coleta (1)  

 

Ponto de 

coleta (2) 

 

 

N° do 

tombo (3) 

 

 

Horário 

da coleta 

 

 

CRL (4) 

(mg/L) 

 

 

Cloro 

Total 

 

 

Temperatura 

da água (°C) 

 

 

Análises 

solicitadas ao 

laboratório (5) 

 

 

Observação 

 

Prédio 

(código) 

Ambiente do 

prédio (ex., 

banheiro 

feminino do 

piso térreo) 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Fonte: Adaptado de Jácome (2018). 
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APÊNDICE A - Etiquetas para identificação de frascos de coletas de amostras para análises 

microbiológicas e físico-químicas 

 

 

 

  

AMOSTRAS DE ÁGUA PARA 

CONSUMO HUMANO 

Parâmetro:  

N° da amostra:  

Setor/edificação:  

Ponto de coleta:  

Data da coleta: ____/____/____ 
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APÊNDICE B – Print do endereço criado na rede mundial de computadores (site) para testar 

uma proposição de divulgação de resultados de qualidade da água para 

consumo humano da UFERSA-Mossoró, utilizando tecnologia de QR Code 
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APÊNDICE C – Print de uma página do site criado para testar uma proposição de divulgação 

de resultados de qualidade da água para consumo humano da UFERSA-

Mossoró, utilizando tecnologia de QR Code 

 

 
 

 

 


