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RESUMO 

Mossoró (RN) tornou-se referência na formação de recursos humanos e produção 

de conhecimento e, dentre as diversas instituições destacam-se a Universidade Federal 

Rural do Semi-Árido (UFERSA) e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN). 

Nestes locais, as maiorias da água consumida pelos alunos e profissionais são dos 

bebedouros. Portanto, o monitoramento da qualidade da água pode ser a garantia de 

menor risco de doenças e, ter esse recurso sempre disponível e em boa qualidade. 

Assim, o objetivo desse trabalho foi analisar as características químicas e 

microbiológicas das águas de bebedouros da UFERSA e IFRN. Teve-se como critério 

de seleção bebedouros que eram utilizados por um maior número de pessoas, tanto 

alunos como servidores públicos e terceirizados. As coletas das amostras de água foram 

realizadas direto do bico dos bebedouros e, para isso, foram selecionados 17 locais na 

UFERSA e 4 locais no IFRN. As características químicas analisadas foram: pH; CE 

(condutividade elétrica), K
+
, Na

+
, Ca

+2
, Mg

+2
, Cl

-
, SO4

-2
, CO3

-2
 e HCO3

-
 e dureza. 

Microbiologicamente foram analisados Coliformes totais e termotolerantes. Foi 

realizada a classificação iônica por meio do Diagrama de Piper, e estimado o solido 

totais dissolvidos (STD) utilizando o software Qualigraf. Baseado na concentração 

média dos elementos químicos (mmolc L
-1

) nas águas dos bebedouros tem-se a seguinte 

quantificação de forma geral: Na
+ 

> Ca
+2 

> Mg
+2 

> K
+
 para cátions e, Cl

- 
> HCO3

- 
> SO4

-

2 
> CO3

-2
 para ânions, todavia em algumas amostras o íon HCO3

-
 é maior que o Cl

-
. Ao 

avaliar os valores de sólidos totais dissolvidos (STD) em todas as amostras de água dos 

bebedouros constatou-se que eram água doce. Na classificação geral, todas as amostras 

de água dos bebedouros foram classificadas como sulfatadas ou cloretadas sódicas. Os 

valores máximos permitidos para as análises do pH, condutividade elétrica, dureza total, 

cloreto e os demais parâmetros estão dentro dos padrões de qualidade para consumo 

humano. Ao avaliar as amostras de água obteve presença de coliforme totais e tolerantes  

em ambas instituições. Os resultados evidenciam a necessidade de higienização dos 

bebedouros desses locais, neste caso a administração será comunicada para ter os 

devidos cuidados. 

Palavras Chave: Dureza; Bebedouros; Diagrama de Piper; Coliformes. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Mossoró (RN) became a reference in the formation of human resources and 

knowledge production and, among the various institutions, the Federal Rural University 

of Semi-Arid (UFERSA) and the Federal Institute of Rio Grande do Norte (IFRN) stand 

out. In these places, most of the water consumed by students and professionals is from 

drinking fountains. Therefore, water quality monitoring can be a guarantee of lower risk 

of disease and have this resource always available and in good quality. Thus, the 

objective of this work was to analyze the chemical and microbiological characteristics 

of drinking water from UFERSA and IFRN. The selection criteria were drinking 

fountains that were used by a larger number of people, both students and public servants 

and outsourced workers. Water samples were collected directly from the drinking 

fountain and, for this, 17 sites were selected at UFERSA and 4 sites at IFRN. The 

chemical characteristics analyzed were: pH; EC (electrical conductivity), K +, Na +, Ca 

+ 2, Mg + 2, Cl-, SO4-2, CO3-2 and HCO3- and hardness. Microbiologically, total and 

thermotolerant coliforms were analyzed. Ion classification was performed by Piper 

Diagram, and estimated total dissolved solids (STD) using Qualigraf software. Based on 

the average concentration of the chemical elements (mmolc L-1) in the drinking water, 

the following general quantification is given: Na +> Ca + 2> Mg + 2> K + for cations e, 

Cl-> HCO3-> SO4- 2> CO3-2 for anions, however in some samples the HCO3- ion is 

larger than Cl-. When evaluating the total dissolved solids (STD) values in all drinking 

water samples, it was found that they were fresh water. In the overall classification, all 

drinking water samples were classified as sulfated or sodium chloride. The maximum 

allowed values for the analysis of pH, electrical conductivity, total hardness, chloride 

and the other parameters are within the quality standards for human consumption. By 

evaluating the water samples, total and tolerant coliforms were present in both 

institutions. The results show the need for sanitation of the drinking fountains of these 

places, in this case the administration will be informed to take proper care. 

Keywords: Hardness; Drinking Fountains; Piper’s diagram; Coliforms. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

A água tem importância vital para todos os seres humanos e a avaliação de sua 

potabilidade e das condições higiênico-sanitárias são primordiais para a saúde da população. Os 

recursos hídricos são indispensáveis para o desenvolvimento das atividades mais essenciais dos 

seres humanos e cada vez mais se torna mais escasso e precioso nos dias atuais. A água na Terra 

detém cerca de 1.386 milhões Km³, destes, 97,7% do volume total de água é salgada, formando 

os oceanos e, 2,5% de água doce. Destaca-se que a maior parte dessa água doce está armazenada 

em calotas polares e geleiras (SHINKLOMANOV, 1997). 

A água, contida em lagos e rios configura a forma de armazenamento em que os recursos 

hídricos estão mais acessíveis ao uso humano, correspondendo dos 2,5% cerca de 0,27%. Do 

volume total entre água doce e salgada esse recurso corresponde apenas 0,007% (EMBRAPA, 

2001). O Brasil possui cerca de 12% dos 0,007% de toda a água doce disponível no planeta 

destinada ao consumo humano, irrigação e atividades industriais. Na região Norte, onde está 

situada a Bacia Amazônica, apresenta 70% da água brasileira e a região Nordeste dispõe de 

apenas 3,3% (ANA, 2002). 

No Rio Grande do Norte, a bacia hidrográfica Apodi/Mossoró encontra-se localizada na 

microrregião do Oeste Potiguar, ocupando uma área de 14.276 km², o que corresponde a 26,8% 

do território do Rio Grande do Norte. Representa a maior bacia hidrográfica genuinamente 

potiguar, totalizando um volume de 469.714.600 km
3
 de água, equivalentes a 27,4% do total de 

açudes e 10,7% dos volumes de água acumulados no Estado, segundo dados da Companhia de 

Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN, 2010), que serve como recurso hídrico para 

o Estado. Dentre os municípios brasileiros que são abastecidos por água subterrânea cita-se o 

município de Mossoró (RN) que supre, parcial ou integralmente, suas necessidades utilizando 

também esse tipo de fonte (ANA, 2010). 

O município de Mossoró-RN tornou-se referência na formação de recursos humanos e 

produção de conhecimento, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços à sociedade, 

com diversas instituições de ensino superior federal, estadual, particulares e, instituto federal. 

Dentre esses se destaca a Universidade Federal Rural do Semi-Árido e o Instituto Federal do Rio 

Grande do Norte.  

Apesar da importância da água para a sobrevivência humana e nas atividades econômicas, 

nem toda água é adequada para o consumo (CASTRO; ESPONTÃO, 2010), pois nela pode 
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haver presença de microrganismos e substâncias químicas, tornando a água de má qualidade, ou 

seja, sem potabilidade necessária para o consumo humano.  

Nas instituições supracitadas, as maiorias da água consumida pelos alunos e profissionais 

são de bebedouros. A contaminação pode ocorrer devida á má higienização dos bebedouros, uma 

vez que, o usuário coloca a boca muito próxima ao orifício de saída da água, aumentando o risco 

de contaminação (MOUSINHO et al, 2014). Sendo possível que os bebedouros, posteriormente, 

não passem por nenhum tipo de limpeza, o que torna a situação mais grave. A necessidade de 

qualidade da água é o propósito primário para a proteção da saúde do homem e das populações 

(AMORIM et al., 2009). Logo, a contaminação da água em bebedouros pode ser evitada por uma 

troca regular do filtro (de acordo com o fabricante), uma simples lavagem das mãos após o uso 

do banheiro, uma manutenção, limpeza e higienização dos bebedouros, que, consequentemente, 

não colocará em risco a saúde dos alunos e funcionários que utilizam essa água. Todavia essas 

atividades nem sempre são realizadas por seus usuários devendo ser monitorada constantemente. 

No Brasil, as legislações vigentes que tratam de potabilidade da água para consumo 

humano e de águas subterrâneas são, respectivamente, a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de 

setembro de 2017, juntamente com a Agência Nacional de Águas (ANA), agência reguladora 

dedicada a fazer cumprir os objetivos e diretrizes da Lei das Águas do Brasil, sendo que todos os 

resultados experimentais acerca da água devem ser balizados por esses órgãos. Portanto, o 

monitoramento da qualidade da agua não somente microbiológico, mas também físico-químico 

podem garantir menor risco de doenças nos consumidores nestas instituições. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Município de Mossoró e Recursos Hídricos  

Mossoró é um município pertencente ao estado do Rio Grande do Norte, cuja população 

estimada em 2018 foi de 294.076 pessoas e, densidade demográfica de 123,8 habitantes por km² 

(IBGE, 2019). É a segunda cidade mais populosa do estado ficando atrás somente de Natal 

(capital). O município se estende por 2.099,3 km², sendo o maior município em extensão 

territorial do RN, se limita com os municípios de Aracati (Ceará), Tibau e Grossos ao Norte; 

Governador Dix-Sept Rosado e Upanema ao Sul; Areia Branca, Serra do Mel e Assu a Leste e, 

Baraúna a Oeste. As coordenadas geográficas são latitude 5° 11' 17'' Sul, longitude 37° 20' 39'' 

Oeste, a 20 metros de altitude (CIDADE-BRASIL, 2019).  

Os recursos hídricos são as águas superficiais ou subterrâneas disponíveis para qualquer 

tipo de uso em uma determinada região ou bacia hidrográfica. O município de Mossoró 

encontra-se totalmente inserido nos domínios da bacia hidrográfica Apodi-Mossoró, com uma 

área de 14.276 km², equivalente a 26,8% da área estimada do Estado, representa a maior bacia 

hidrográfica genuinamente potiguar. São cadastrados 618 açudes, totalizando um volume de 

469.714.600 m
3
 de água, o que corresponde, respectivamente, a 27,4% e 10,7% do total de 

açudes e volumes acumulados no RN (OLIVEIRA et al., 2009). 

Seus principais tributários são: ao Norte, o córrego Gangorra; ao Sul, o Rio do Carmo, os 

riachos: Bonsucesso, Nogueira, Grande, Inferno, Fundo e Olho d’ Água, além do córrego do 

Bastião; à Leste, os riachos: Suçuarana, Poço dos Bois, Xique xique, Passagem Velha, São 

Raimundo, Pai Antônio e o Córrego Jerimum; a Oeste, os riachos Campo do Junco, Grande, 

Cabelo Negro e córrego do Virgílio. Os principais corpos de acumulação são os açudes públicos: 

Barragem Passagem de Pedras, Barragem de Baixo (250.000m
3
), Barragem do Saco, Barragem 

Lagoa de Paus, Barragem Mossoró (100.000m
3
) e os açudes comunitários: Barragem Santana 

(100.000m
3
), Dos Pintos (100.000m

3
) e Favela (500.000m

3
). O padrão de drenagem é do tipo 

dendrítico e os cursos d’água tem regime intermitente (CPRM, 2005). 

Quanto as águas subterrâneas, Mossoró está inserido no Domínio Hidrogeológico 

Intersticial e no Domínio Hidrogeológico Kárstico-fissural. O Domínio Intersticial é composto 

de rochas sedimentares do Grupo Barreiras, Depósitos Colúvio-eluviais, Depósitos Flúvio-

lagunares e dos Depósitos Aluvionares. O Domínio Karstico-fissural é constituído pelos 

calcários da Formação Jandaíra. O levantamento realizado no município registrou a existência de 

https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-mossoro.html
https://www.cidade-brasil.com.br/estado-rio-grande-do-norte.html
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749 pontos d’água, sendo todos poços tubulares, destes 389 poços (52%) encontram-se em 

operação e 48% foram descartados (abandonados) por estarem secos ou obstruídos (CPRM, 

2005). 

Em relação ao uso da água, 10% dos pontos cadastrados são destinados ao consumo 

doméstico primário (água de consumo humano para beber), 29% são utilizados para o consumo 

doméstico secundário (água de consumo humano para uso geral), 18% para uso na agricultura, 

29% para dessedentação animal e 14% para outros usos (CPRM, 2005). Numa coleta realizada 

em amostras de 528 poços tubulares pela CPRM (2005), observou-se que 59% foi considerada 

salina, 35% foi considerada salobra e somente 6% doce.  

A situação atual do sistema de abastecimento de água de Mossoró é composta por duas 

fontes de obtenção de água, uma subterrânea (70 %) e outra superficial (30%), sendo a 

subterrânea a de maior utilização devido à maior abundância e maior qualidade da água. As 

águas subterrâneas são oriunda do Aquífero Açu, que é uma aquífero de riqueza natural da 

região de abundância e qualidade. O aquífero é explorado através de poços tubulares profundos 

distribuídos em pontos estratégicos da cidade (SOUSA et.al., 2011). 

O Aquífero Açu, segundo a resolução CONAMA nº 396/2008 Art. 3º está classificado na 

classe III:  

 

“águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção desses, sem alteração de sua 

qualidade por atividades antrópicas, e que podem exigir tratamento adequado, 

dependendo do uso preponderante, devido às suas características hidrogeoquímicas 

naturais” (CONAMA nº396/2008 Art. 3º).  

 

Em Mossoró existem, segundo a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte 

(CAERN), 16 poços ativos para o abastecimento da população que vive na zona urbana. Na 

Tabela 1 segue a relação dos poços ativos na área urbana de Mossoró-RN fornecida pela 

CAERN, lista atualizada em outubro de 2014.  

A distribuição dos poços na área urbana é realizada de forma que um poço possa abastecer 

mais de um bairro e, em alguns casos, existem bairros atendidos por mais de um poço. No caso 

da UFERSA E IFRN ambos são abastecidos pelo poço PT-27 (Tabela 2). 

A única adutora que fornece água para o sistema de abastecimento de Mossoró é a 

Jerônimo Rosado, que capta água da barragem Armando Ribeiro Gonçalves na cidade de Itajá 

(OLIVEIRA JÚNIOR, 2016). Essa barragem foi construída em 1.983, sendo o reservatório de 

água responsável pelo abastecimento de 35 municípios do RN e atende uma população de quase 
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meio milhão de pessoas. O reservatório se constitui como a principal reserva hídrica do Estado 

com capacidade de armazenamento de 2,4 bilhões de m³ (VIEIRA et al., 2018). 

 

 

Tabela 1. Identificação dos poços pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte 

(CAERN) e, coordenadas geográficas (X, Y) dos poços ativos na área urbana de Mossoró –RN. 

 

Fonte: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, (2014), adaptados de Oliveira Júnior, 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Abrangência dos poços de abastecimento urbano de Mossoró, no ano de 2015. 

 

Fonte: Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, 2015, adaptados de Oliveira Júnior (2016). 

 

 

2.2. Qualidade da água para o consumo humano 

A utilização da água pela sociedade humana visa a atender suas necessidades pessoais, 

atividades econômicas (agrícolas e industriais) e sociais. A qualidade da água é aspecto 

indispensável, quando se trata dos seus principais usos, em especial, para fins como o 

abastecimento humano (SOUZA et al., 2014). Ao tratar de "qualidade de água", é necessário a 

compreensão de que, não é somente um estado de pureza, mas refere-se às características 

químicas, físicas e biológicas da água, sendo essas características estipuladas de acordo com as 

finalidades para seu uso (MERTEN & MINELLA 2002). O ministério da saúde, através da 

Portaria de Consolidação n° 5/2017 destaca no art. 3º que “toda água destinada ao consumo 

humano, distribuída coletivamente por meio de sistema ou solução alternativa coletiva de 

abastecimento de água, deve ser objeto de controle e vigilância da qualidade da água” (BRASIL, 

2011). 

Para o consumo humano, é primordial que a água seja boa, saudável, livre de impurezas 

sólidas, que apresente coloração adequada, sem gosto, organismos patogênicos e substâncias que 
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possam prejudicar o ser humano. Assim, esta precisa ser analisada por meios de coletas de 

amostras e encaminhado a laboratórios onde serão realizadas análises físicas, químicas e 

microbiológicas, visando observar se esta água está dentro dos padrões de qualidade 

estabelecidos. No Brasil, as legislações vigentes que tratam de potabilidade da água para 

consumo humano e de águas subterrâneas são, respectivamente, a Portaria de Consolidação nº 5, 

de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde e a Resolução nº 396, de 3 de abril de 2008, 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) (BRASIL, 2004).  

O conjunto de parâmetros a serem considerados na avaliação da qualidade da água deve 

contemplar o conjunto de características físicas, químicas e biológicas que definem sua 

adequação ou não para o uso, geralmente as análises são: Potencial Hidrogeniônico (pH), 

Condutividade Elétrica (CE), Total de Sais Dissolvidos (TSD), íons: sódio (Na
+
), potássio (K

+
), 

cálcio (Ca
+2

), magnésio (Mg
+2

), cloretos (Cl
-
), sulfatos (SO4

+2
), carbonatos (CO3

-2
) e 

bicarbonatos (HCO3
-
) (ALMEIDA, 2010). Nas características físicas deve ser avaliada a 

coloração da água e turbidez, que são os indicadores caso haja alguma substância que afete a 

potabilidade, ou presença de algum material suspenso. O limite máximo para turbidez em 

qualquer amostra deve ser de 0,5 UT (Unidade de Turbidez). Na tabela 3 encontra-se o padrão de 

turbidez para água pós-filtração ou pré-desinfecção de acordo com a Portaria de Consolidação nº 

5, de 28 de setembro de 2017. 

 

Tabela 3 - Padrão de turbidez para água pós-filtração ou pré-desinfecção. 

 

NOTA: 
(1)

 Valor máximo permitido. 
(2)

 UT (Unidade de Turbidez).  

Fonte: Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017. 

 

Os microrganismos podem contaminar a água, seja de forma direta ou indireta sendo 

necessário realizar um isolamento e identificação desses microrganismos. Os microrganismos 

visto como indicadores de contaminação: coliformes totais e termotolerantes (Escherichia coli) 

são usados para avaliar a qualidade e higiene da água consumida. A água potável deve estar em 

Tratamento da Água VMP
(1)

 

Desinfecção (água subterrânea) 1,0 UT
(2)

 em 95% das amostras 

Filtração rápida (tratamento completo ou filtração direta) 0,5 UT
(2)  

em 95% das amostras 

Filtração lenta 2,0 UT
(2)

 em 95% das amostras 
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conformidade com o padrão microbiológico conforme apresenta a norma de qualidade da água 

para consumo humano segundo a portaria supracitada, exibido na Tabela 4.  

Tabela 4 - Padrão microbiológico de potabilidade da água para consumo humano. 

PARÂMETRO VMP
(1)

 

Água para consumo humano
(2) 

Escherichia coli ou Coliformes 

Termotolerantes
(3)

 
Ausência em 100ml 

Água na saída do tratamento 

Coliformes totais Ausência em 100ml 

Água tratada no sistema de distribuição (reservatórios e rede) 

Escherichia coli ou Coliformes 

Termotolerantes
(3)

 
Ausência em 100ml.  

Coliformes totais 

Sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mês: 

Ausência em 100ml em 95% das amostras 

examinadas no mês; 

Sistemas que analisam menos de 40 amostras/mês: 

Apenas uma amostra poderá apresentar 

mensalmente resultado positivo em 100ml 

NOTAS: 
(1)

 Valor máximo permitido. 
(2)

 Água para consumo humano em toda e qualquer situação, incluindo fontes 

individuais como poços, minas, nascentes, dentre outras.  
(3)

 A detecção de Escherichia coli deve ser 

preferencialmente adotada. Coliformes termotolerantes. 

Fonte: Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017 

Outras características que devem estar em conformidade com o padrão de aceitação de 

consumo que estão contidas na referida portaria acima (Tabela 5). 

Tabela 5 - Demais parâmetros e padrão de aceitação para consumo humano.  

 

 

 

 

 

 

 

Notas: 
(1)

 VMP - Valor Máximo Permitido; 
(2)

 Unidade Hazen (mg Pt–Co L
-1

); 
(3)

 Critério de Referência; 
(4)

 

Unidade de Turbidez.  

Fonte: Portaria  nº 5, de 28 de setembro de 2017 

PARÂMETRO UNIDADE VMP
(1)

 

Cloreto mg L
-1

 250 

Dureza mg L
-1

 500 

Odor - Não objetável
(3)

 

Gosto - Não objetável
(3)

 

Sódio mg L
-1

 200 

Sólidos dissolvidos totais mg L
-1

 1.000 

Sulfato mg L
-1

 250 
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2.3. Histórico da Universidade Federal Rural do Semi-Árido e do Instituto Federal do 

Rio Grande do Norte 

 

As Universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais 

de nível superior, de Pesquisa, de Extensão e de domínio e cultivo do saber humano, sendo 

responsáveis pela produção, preservação e transmissão dos conhecimentos culturais, científicos e 

tecnológicos. Como a pesquisa será realizada na Universidade Federal Rural do Semi-Árido será 

descrito um breve relato histórico sobre a instituição.  

À priori foi criada a Escola Superior de Agronomia de Mossoró (ESAM) em 1967, pelo 

então prof. Vingt-Un Rosado, ex-diretor da instituição, tendo apenas quatro cursos de graduação: 

Agronomia, Medicina Veterinária, Zootecnia e Engenharia Agrícola. Durante três décadas, 

manifestou-se o interesse da transformação da ESAM em Universidade por seus ex-diretores e 

muitos “esamianos”, através de manifestações explicitadas por escrito, em jornais ou até mesmo 

pela oratória. Mas somente em junho de 2004, o Ministro da Educação, Tarso Fernando Herz 

Genro, encaminha Projeto de Lei que transforma a ESAM em UFERSA, para apreciação do 

Senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Em 29 de julho de 2005, o presidente 

da república, sanciona a lei nº 11.155 que cria a Universidade Federal Rural do Semi-Árido – 

UFERSA (UFERSA, 2019).  

Atualmente, a UFERSA possui unidades representativas (Campus) nos municípios de 

Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros, além da sede no município de Mossoró. Segundo Relatório 

de Gestão (2017), dados mais atualizados disponibilizados, a UFERSA consta com 9.306 alunos 

matriculados em cursos de graduação e de pós-graduação, destes 8.132 na graduação e 1.174 na 

pós-graduação. Especificamente no campus de Mossoró, a UFERSA oferta 22 cursos de 

graduação, nas mais diferentes áreas de conhecimento e 16 de pós-graduação.  

Criados pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia representaram uma revolução na educação profissional e 

tecnológica brasileira (BRASIL, 2009). Presentes atualmente em 27 estados, os 38 institutos com 

seus 400 campi formam a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e são 

originários, em sua maioria, das 19 Escolas de Aprendizes e Artífices. Destes Institutos, segundo 

o Art. 5
o
, inciso XXVIII foi criado “o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), 
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mediante transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte”, 

tendo como sede da Reitoria a capital Natal. 

O Instituto Federal do Rio Grande do Norte-IFRN, campus Mossoró, foi a primeira 

unidade de ensino a separar da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte-ETFRN, 

contemplada para desenvolver uma educação profissional, sendo inaugurada em 29 de dezembro 

de 1994. A instituição foi construída num terreno cedido pela antiga Escola Superior de 

Agricultura de Mossoró (ESAM), hoje Universidade Federal do Semiárido (UFERSA).  

Atualmente, possui uma infraestrutura capaz de atender a 1.800 alunos de seus cursos 

regulares, além dos outros cursos de curta e média duração de programas específicos 

(Pronatec/Bolsa-Formação, FIC, entre outros). O IFRN-Mossoró oferece uma educação 

profissional de cursos técnicos em Edificações, Eletrotécnica, Informática, Mecânica, Petróleo e 

gás, Saneamento e Segurança do Trabalho. Além de cursos superiores de Tecnologia em Gestão 

Ambiental e de Licenciatura em Matemática e na pós-graduação em Educação e 

Contemporaneidade. Como estrutura física, possui 16 salas de aulas, 05 salas de professores, 30 

salas administrativas, 04 salas de projeções, 01 de videoconferência e 02 de desenho, além de 

auditório, biblioteca e 24 laboratórios. Segundo relatório de gestão 2018, teve-se uma quantidade 

de 2.441 alunos matriculados nos mais diversos cursos incluindo ensino médio, licenciatura, 

especialização e mestrado (RELATORIO, 2018).  
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3. OBJETIVOS 

GERAL  

 Analisar a qualidade da água distribuída nos bebedouros da Universidade Federal Rural 

do Semi-Árido e do Instituto Federal do Rio Grande do Norte.  

ESPECIFICO  

 Avaliar parâmetros químicos (cátions, ânions, dureza e razão de sódio trocável); 

 Avaliar a quantidade de Coliformes Totais e Termotolerantes; 

 Estimar os sólidos totais dissolvidos e fazer a classificação da água; 

 Classificar a hidroquímica das águas para consumo segundo o diagrama de Piper; 
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4.  METODOLOGIA 

4.1 Características do município de Mossoró-RN  

O estudo foi realizado no município de Mossoró-RN, cujo clima classifica-se como BSwh, 

segundo a classificação climática de Köppen, com temperatura média anual de 27,5 ºC e 

umidade relativa média anual de 68,9%. A precipitação pluviométrica média anual é de 718,4 

mm, com maior intensidade nos meses de fevereiro a junho, e a vegetação do tipo Caatinga. 

Localizada na microrregião da Chapada do Apodi, possui quanto à estratigrafia representada na 

base, pelo Arenito Açu e, no topo, pelo Calcário Jandaíra que ocorre em quase todo o seu 

domínio.  

Os recursos hídricos são as águas superficiais ou subterrâneas disponíveis para qualquer 

tipo de uso em uma determinada região ou bacia hidrográfica. A situação atual do sistema de 

abastecimento de água de Mossoró é composta por duas fontes de obtenção de água, uma 

subterrânea (70%) e outra superficial (30%), sendo a subterrânea a de maior utilização devido à 

maior abundância e maior qualidade da água (SOUSA et al., 2011). 

 

4.2 Amostragens  

As amostras de água foram coletadas nos bebedouros localizados em diversas partes da 

UFERSA e do IFRN. Como critério de seleção optou-se por áreas onde esses bebedouros eram 

utilizados por um maior número de pessoas, tanto alunos como servidores públicos e 

terceirizados. Para isso, foram selecionados 17 locais na UFERSA (1 ao 16; e 21) e 4 no IFRN 

(17 ao 20), descritos na Tabela 6.  

 

Tabela 6 – Demonstração em números, nome e local das amostras coletadas. 

N° AMOSTRA LOCAL 

1 Central  UFERSA 

2 Central de Aula 01 UFERSA 

3 Central de Aula 02
(1)

 UFERSA 

4 Central de Aula 02
(2)

 UFERSA 

5 Central de Aula 03 UFERSA 

6 Central de Aula 04
(1)

 UFERSA 

7 Central de Aula 04
(2)

 UFERSA 

8 Central de Aula 05 UFERSA 
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9 Central de Aula 06 UFERSA 

10 Central de Aula 07 UFERSA 

11 Biblioteca
(1)

 UFERSA 

12 Biblioteca
(2)

 UFERSA 

13 Departamento De Ciências Vegetais (DCV) UFERSA 

14 Prédio Do Solos UFERSA 

15 Centro de Pesquisas em Ciências Vegetais do 

Semiárido Nordestino (CPVSA) 

UFERSA 

16 Prédio da Fitopatologia UFERSA 

17 Centro de Convivência (CC) IFRN 

18 Cantina IFRN 

19 Quadra IFRN 

20 Manutenção IFRN 

21 Restaurante Universitário (RU) UFERSA 

(1,2) Em locais onde tinham mais de um bebedouro foram realizadas mais coletas  

 

Nas análises químicas da água foram utilizados para a coleta frascos de polietileno de 500 

mL. Antes da coleta foi realizada a tríplice lavagem dos recipientes com a água no local de 

amostragem, e a água foi coletada direto das torneiras dos bebedouros, com o uso de luvas, após 

o escoamento da água por 60 segundos e conduzidas ao Laboratório de Pesquisa pertencente ao 

LASAP/Solos localizado na UFERSA. Nas análises microbiológicas, a coleta de água foi 

realizada usando coletores descartáveis de polietileno esterilizados de 70 mL. As amostras 

também foram coletadas direto das torneiras dos bebedouros, após escoamento por 60 segundos. 

Esses frascos foram acondicionados em caixa térmica com gelo, para a preservação da amostra, 

retardando possíveis alterações biológicas que possam ocorrer após a retirada das mesmas do 

ambiente. Posteriormente, foram levadas ao Laboratório de Inspeção de Produtos de Origem 

Animal (LIPOA) na UFERSA para as análises microbiológicas. 

 

4.3 Descrição das análises químicas e microbiológica 

As análises químicas realizadas em equipamentos eletrônicos para quantificar os 

parâmetros foram: pH; condutividade elétrica; potássio e sódio. Já os parâmetros alcalinidade, 

dureza total, cálcio, magnésio, cloreto e carbonatos foram realizados pelo método titulométrico 

em triplicatas. Os procedimentos de análises foram realizados no Laboratório de Análises de 
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Solo Água e Planta – LASAP/Solos-UFERSA em conformidade com o Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater - SMEWW (APHA, 2005).  

Nas análises microbiológicas foram analisados Coliformes Totais e Termotolerantes 

segundo metodologia da Instrução Normativa n° 62, de 26 de agosto de 2003, Análises 

Microbiológicas para Controle de Produção de Origem Animal e Água. Para a pesquisa de 

coliformes utilizou-se a técnica de ferro múltiplo, sendo determinado o número provável por ml 

de água avaliada. As amostras eram divididas em solução salina (puro, 10
-1

 e 10
-2

) e em seguida 

incubadas em caldo verde brilhante onde permaneceram de 24 a 48 horas, a 36° C em banho 

maria;  os tubos com presença de gás (bolha dentro do interior de tubo de Durhan) eram positivas 

e realizava o repique para o cálculo do Escherichia coli; o teste de coliforme termotolerante, foi 

incubada  a 45° C, de 24 a 49 horas, os tubos eram considerados positivos se também  houvesse 

gás, a partir da quantidade de tubos positivos verifica-se na tabela o NMP (numero mais 

provável) para coliformes (BRASIL, 2003). 

 

4.4 Diagrama e classificação da água 

Para a classificação iônica das águas utilizou-se o Diagrama de Piper, frequentemente 

usado para classificar o tipo químico da água de acordo com o conteúdo iônico dominante, foi 

também estimado a classificação das águas pelos Sólidos Totais, sendo que para todas as 

classificações utilizou-se o software Qualigraf, versão 1.17, 2017 (FUNCEME, 2018).  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores relacionados às características químicas são encontrados na Tabela 7. Para o 

pH, não houve significativa diferença entre as águas dos bebedouros, com valores variando entre 

7,71 a 8,36. Na UFERSA os valores ficaram entre 7,71<pH<8,33 sendo a média de 8,17 e, no 

IFRN houve menor variabilidade (8,26<pH<8,33) com média de 8,32, ambos considerados como 

alcalino. Apesar da alcalinidade, esse valor atende a exigência da resolução do CONAMA 

357/2005, Art. 16, a qual estipula a faixa de pH entre 6,0 e 9,0 como potável para consumo 

humano. Analisando a qualidade da água de abastecimento em Mossoró, Silva (2017) encontrou 

valores semelhantes com pH variando entre 7,84 a 8,09. A alcalinidade da água natural é 

basicamente uma combinação de íons como bicarbonato (HCO3
-), carbonato (CO3

-2) e hidroxilas 

(OH-), oriundos principalmente das rochas calcárias. O pH de um corpo de água é afetado por 

vários fatores, entre eles: o substrato rochoso e composição do solo por meio do qual a água se 

move. Alguns tipos de rochas como calcário podem deixar a água mais alcalina, enquanto outros, 

como granito, tem pouco efeito sobre o pH, provavelmente a alcalinidade dessas águas advém do 

Calcário Jandaíra.  

Na análise da condutividade elétrica (CE) observou-se maiores discrepância dos dados 

com valores variando entre 0,08 a 0,79 dS/m (Tabela 7). A maior variação foi constatada na 

UFERSA, sendo o menor valor no Prédio do Solos e Centro de Pesquisas em Ciências Vegetais do 

Semiárido Nordestino (CPVSA) 0,08 dS/m e o maior valor no Central de Aula 02 (0,65 dS/m). No 

IFRN praticamente não houve alteração da CE 0,79 dS/m, como a CE não representa nenhum 

risco à saúde humana. Segundo a CETESB (2009) a condutividade elétrica inferior a 200 μS cm
-

1
 (0,2 dS/m) pode indicar água potável por apresentar concentrações baixas de sais dissolvidos. 

Mesmo se essa água fosse utilizada para irrigação valores entre 0 e 3,0 dS m
-1

 não apresenta 

restrição severa a irrigação (ALMEIDA, 2010).  

Analisando os cátions, os maiores valores foram encontrados no IFRN, sendo pouca 

variação detectada entre os locais (5,56 a 5,25 mmolcL
-1

). Na UFERSA os valores variaram de 

2,90 a 4,92 mmolcL
-1

 detectados no Prédio do Solos e Central de Aula 02, respectivamente 

(Tabela 7). Independentemente do local, em todas as amostras de água, quem mais contribuiu 

para esse aumento foi o sódio. No IFRN os valores variaram entre 5,03<Na
+
<4,72 mmolcL

-1
 e na 

UFERSA 2,25<Na
+
<3,66 mmolcL

-1
. Todos esses valores são considerados aceitáveis para a água 

potável de acordo com a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, cujo limite é 

200 mg L
-1

.  
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Tabela 7 - Valores médios das características químicas das águas de bebedouros da UFERSA e do IFRN, em Mossoró - RN. 

N pH CE K
+
 Na

+
 Ca

2+
 Mg

2+
 Cl

-
 CO3

2-
 HCO3

-
 SO4

-2
 

RAS
* 

Dureza Cátions Ânions 

  (água) dS/m ---------------------------------------- mmolcL
-1

 ------------------------- mgL
-1

 ------- mmolcL
-1

 ------ 

1 8,17 0,53 0,20 3,01 0,76 0,22 2,0 0,3 2,9 0,36 4,3 49 4,19 5,2 

2 8,29 0,65 0,22 3,66 0,56 0,48 2,8 0,3 2,9 0,40 5,1 52 4,92 6,0 

3 8,29 0,64 0,22 3,71 0,62 0,29 3,0 0,3 2,9 0,38 5,5 45,5 4,84 6,2 

4 8,30 0,55 0,22 3,71 0,54 0,17 2,0 0,5 3,0 0,35 6,2 35,5 4,64 5,5 

5 8,31 0,54 0,23 3,71 0,53 0,03 2,6 0,4 2,5 0,31 7,0 28 4,49 5,5 

6 8,00 0,14 0,11 3,71 0,52 0,31 2,0 0,5 2,9 0,58 5,8 41,5 4,64 5,4 

7 8,26 0,51 0,22 3,66 0,58 0,18 3,0 0,5 2,5 0,58 5,9 38 4,64 6,0 

8 8,33 0,54 0,23 3,58 0,63 0,14 3,0 0,5 3,0 0,47 5,8 38,5 4,57 6,5 

9 8,31 0,53 0,23 3,62 0,56 0,23 3,6 0,3 3,0 0,48 5,8 39,5 4,64 6,9 

10 8,32 0,52 0,22 3,49 0,53 0,29 2,0 0,4 2,6 0,36 5,4 41 4,53 5,0 

11 8,29 0,55 0,22 3,58 0,32 0,08 2,4 0,5 2,0 0,31 8,0 20 4,20 4,9 

12 8,27 0,55 0,22 3,66 0,27 0,08 2,0 0,3 1,5 0,34 8,8 17,5 4,23 3,8 

13 8,23 0,1 0,10 2,68 0,58 0,22 3,0 0,4 2,9 0,37 4,2 40 3,58 6,3 

14 7,89 0,08 0,10 2,25 0,49 0,07 2,8 0,5 2,5 0,42 4,2 28 2,90 5,8 

15 7,71 0,08 0,10 2,33 0,76 0,03 3,0 0,3 3,0 0,35 3,7 39 3,21 6,3 

16 7,77 0,9 0,10 3,03 0,56 0,16 2,6 0,4 2,5 0,41 5,0 36 3,85 5,5 

17 8,23 0,79 0,13 5,03 0,3 0,1 2,0 0,4 2,6 0,42 11,2 20 5,56 5,0 

18 8,33 0,79 0,12 4,72 0,37 0,03 2,6 0,5 2,0 0,44 10,6 20 5,25 5,1 

19 8,34 0,79 0,13 5,03 0,38 0,1 2,6 0,5 1,8 0,39 10,3 24 5,63 4,9 

20 8,36 0,78 0,12 4,98 0,35 0,07 2,0 0,5 2,5 0,51 10,9 21 5,52 5,0 

21 8,24 0,51 0,19 2,78 0,52 0,1 2,0 0,3 2,9 0,47 5,0 31 3,58 5,2 
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Para os teores de potássio, não houve significativa diferença entre as amostras, com valores 

variando de 0,10 a 0,23 mmocL
-1

. Com relação aos teores de cálcio e magnésio os maiores 

valores foram encontrados na UFERSA, na Central de aula 01 e CPVSA para Ca
+2

 (0,76, mmolc 

L
-1

 para ambos) e Central de Aula 02 para o Mg
+2

 (0,48 mmolc L
-1

). 

 Quanto à dureza da água o maior valor foi encontrado na Central de aula 02 (52 mg L
-1

). 

No IFRN a média foi de 0,35 mmolc L
-1

 para Ca
+2

, 0,07 mmolc L
-1

 para Mg
+2

 e 21 mg L
-1

 para 

dureza (Tabela 7). A dureza da água pode ser originada de forma natural (dissolução de rochas 

calcáreas, ricas em cálcio e magnésio) ou de forma antropogênica (despejos industriais). Os íons 

Ca
2+

 e Mg
2+

 em condições de supersaturação reagem com os ânions da água formando 

precipitados. São os maiores contribuintes na dureza, principalmente quando associados aos 

carbonatos e/ou bicarbonatos.  

Em todas as amostras a dureza total variou de 17 a 52 mg L
-1

, bem abaixo ao valor 

preconizado para potabilidade de acordo com a Portaria 2.914/11 do Ministério da Saúde, a qual 

possui como o valor máximo permitido de dureza total para água potável de 500 mg L
-1

 de 

CaCO3. A dureza da água de Mossoró/RN em três poços subterrâneos foi analisada por Lima et al. 

(2015), onde foi verificada uma média de 276,4 mg/L.  

Já Silva (2017) analisando a água por zona de localização encontrou valores bem discrepantes 

para dureza entre 29,37 a 285,5 mg/L. Segundo esses autores os valores encontrados na dureza da 

água de Mossoró permitem classificá-la em mole (29,37 a 34,69mg/L) na Zona Leste, 

moderadamente dura (89,28 a 118,60mg/L) nas Zonas Central, Sul e Norte e dura (172,82 a 

218,82mg/L) na Zona Oeste. No caso deste estudo a água é classificada como mole (17 a 52 mg L-1).  

Nas análises da totalidade dos ânions, observou-se que na UFERSA (3,8 a 6,9 mmocL
-1

) 

houve maior variação de valores que no IFRN (5,25 a 5,63 mmocL
-1

). Analisando cada íon 

especificamente, para o cloreto (Cl
-
) na UFERSA os valores ficaram entre 2<Cl

-
<3,6 mmolcL

-1
 e 

no IFRN os valores ficaram entre 2<Cl
-
<2,6 mmolcL

-1
 (Tabela 8). Nenhuma das amostras de 

água dos referidos bebedouros ultrapassaram o valor preconizado para potabilidade de acordo 

com a Portaria de Consolidação nº 5/ 2017, a qual possui como o valor máximo permitido para 

cloreto em água potável de 250 mg L
-1

 o que equivale a 7,05 mmolc L
-1

. Também em Mossoró, 

Silva (2017) encontrou valores de cloreto variando entre 48,91 e 62,95mg/L o que equivale a 1,4 

a 1,8 mmolc L
-1

. 

Com relação ao carbonato (CO3
2-

) praticamente não houve diferença entre os valores 

observados com uma variação entre 0,3 a 0,5 mmocL
-1

. Este fato também foi observado para o 

sulfato (SO4
-2

), cujos teores variaram entre 0,31 a 0,58 mmocL
-1

 na UFERSA e, 0,39 a 0,51 
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mmocL
-1 

no IFRN, esses valores correspondem a 30 a 56 mg L
-1

 e 37 a 49 mg L
-1

, 

respectivamente, valores bem abaixo do limite aceito para potabilidade pela Portaria n° 5/2017 

que é 250 mg L
-1

. Para bicarbonato (HCO3
-
) na UFERSA os valores variam entre 1,5 a 3,0 

mmocL
-1 

sendo o menor valor detectado nos bebedouros da biblioteca. No IFRN, os valores 

variam entre 1,8 a 2,6 mmocL
-1 

sendo o menor valor detectado nos bebedouros da quadra de 

esportes (Tabela 8). 

Os sólidos totais dissolvidos (STD) correspondem às partículas de diâmetro inferior a 10
-

3
 μm e são tidos como padrão de potabilidade, uma vez que, sua presença possui associação com 

despejos de esgotos, além de causar alteração na qualidade organoléptica da água, o que leva a 

rejeição da mesma por parte do consumidor (BRASIL, 2004). Neste estudo, os valores de STD 

estimados pelo software Qualigraf oscilaram de 0,1 a 0,6 mg L
-1

 (Tabela 8). O padrão de 

potabilidade preconizado para os sólidos totais dissolvidos é de no máximo 1.000 mg L
-1

, sendo 

que nenhuma das amostras atingiu esse valor. Quanto a classificação das águas por esse critério, 

todas as amostras foram classificadas como água doce, baseada na resolução CONAMA 

357/2005. 

Tabela 8 - Valores de sólidos totais dissolvidos (STD) estimados pelo Qualigrafi 2017 e 

classificação das águas de bebedouros, Mossoró – RN, 2019. 

N amostra STD estimado Classificação 

- mg L
-1

 - 

1 0,3 Água Doce 

2 0,4 Água Doce 

3 0,4 Água Doce 

4 0,4 Água Doce 

5 0,4 Água Doce 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

0,1 

0,3 

0,4 

0,3 

0,3 

0,4 

0,4 

0,1 

0,1 

Água Doce 

Água Doce 

Água Doce 

Água Doce 

Água Doce 

Água Doce 

Água Doce 

Água Doce 

Água Doce 
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 NOTE: Classificação baseada pela resolução CONAMA 357/2005. 

 

As águas dos bebedouros das instituições federais também foram caracterizadas quanto a 

abundância dos íons, a partir do diagrama de Piper (Figura 1). Quanto à abundância de cátions, 

100% das amostras de água foram classificadas como sódicas. Quanto aos ânions, todas as 

amostras foram consideradas águas sulfetadas. Neste contexto, na classificação geral a água dos 

bebedouros foi classificada como sulfatadas ou cloretadas sódica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Classificação hidroquímica das amostras de águas de bebedouros  proveniente de instituições 

de ensino do município de Mossoró - RN,2019,  segundo o diagrama de Piper.  

 

Para a análise de qualidade microbiológica da água, utilizou-se a técnica de detecção de 

microrganismos específicos, cuja presença possa indicar a possibilidade de ocorrência de 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

0,1 

0,6 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,3 

Água Doce 

Água Doce 

Água Doce 

Água Doce 

Água Doce 

Água Doce 

Água Doce 
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infecções. A Portaria nº 5/2017 indica como padrão microbiológico para consumo humano, que 

as amostras de água devem estar ausentes de coliformes termotolerantes, e <1,1 NMP (número 

mais provável) ou ausentes para coliformes totais. 

Assim, das águas dos bebedouros avaliadas, apenas cinco amostras foram positivas para 

coliformes totais e, uma amostra foi positiva para coliformes termotolerantes. Na UFERSA, a 

amostra 6 (central de aula 04) foi positiva para coliformes totais e termotolerantes, outros locais 

como Prédio de Solos, CPVSA, e Prédio da Fitopatologia foram detectadas coliformes totais, No 

IFRN somente no Centro de Convivência foi detectado coliformes totais (Tabela 9). As análises 

dos parâmetros biológicos de qualidade de água são associadas à potencialidade da água em 

transmitir doenças, através de organismos indicadores de contaminação fecal, pertencentes 

principalmente ao grupo coliformes (SPERLlNG, 2014). Considerando os microrganismos 

patogênicos presentes na água, destacam-se os coliformes termotolerantes, tendo como principal 

espécie representante deste grupo a Escherichia coli (BORELI et al., 2014). As bactérias do 

grupo coliformes incluem ainda os gêneros: Klebsiella, Enterobacter e Citrobacter (GUERRA et 

al., 2006).  

 

Tabela 9: Análise microbiológica da água (Coliformes totais e termotolerantes) das águas de 

bebedouros da UFERSA e IFRN, em Mossoró – RN, 2019. 

 

 

 N amostras Coliformes totais (NMP/g) Coliformes Fecais (NMP/g) 

 mg L
-1

 mg L
-1

 

1 < 0,3 Ausente 

2 < 0,3 Ausente 

3 < 0,3 Ausente 

4 < 0,3 Ausente 

5 < 0,3 Ausente 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

1,1 

< 0,3 

< 0,3 

< 0,3 

< 0,3 

< 0,3 

< 0,3 

< 0,3 

0, 36 

Ausente 

Ausente 

Ausente 

Ausente 

Ausente 

Ausente 

Ausente 
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NOTE - NMP Número mais provável. 

 

A presença de coliformes totais em água não é necessariamente um indicativo de 

contaminação fecal ou ocorrência de enteropatógenos. Mas é um indicativo que algo está com 

problemas. A presença de microrganismos patogênicos, especificamente os coliformes, em água, 

acarreta principalmente em doenças gastrointestinais (ALVES, 2012) e determina que possa existir a 

presença de bactérias patogênicas. Os resultados evidenciam a contaminação da água por bactérias, e 

deixa seus usuários em situação de vulnerabilidade a doenças que têm como causa a ação desses 

microrganismos (SILVA et al., 2016), neste caso a administração será comunicada para ter os 

devidos cuidados. Souza et al. (2015) analisando a qualidade da água consumida por crianças em 

Unidades de Educação Infantil (UEI) em Mossoró, observaram que a água se apresentava imprópria 

para o consumo humano em 60,6% das UEI à medida que se detectou a presença de coliformes totais 

e/ou coliformes termotolerantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

9,3 

1,1 

0,74 

0,74 

< 0,3 

< 0,3 

< 0,3 

< 0,3 

Ausente 

Ausente 

Ausente 

Ausente 

Ausente 

Ausente 

Ausente 

Ausente 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Baseado na concentração média dos elementos químicos (mmolc L
-1

) nas águas dos 

bebedouros tem-se a seguinte quantificação de forma geral: Na
+ 

> Ca
+2 

> Mg
+2 

> K
+
 para cátions 

e, Cl
- 
> HCO3

- 
> SO4

-2 
> CO3

-2
 para ânions, todavia em algumas amostras o íon HCO3

-
 foi maior 

que o Cl
-
.  

A partir dos valores de sólidos totais dissolvidos (STD) em todas as amostras de água dos 

bebedouros pode-se considerar água doce. Na classificação geral, a água dos bebedouros foram 

classificadas como sulfatadas ou cloretadas sódicas.  

Os valores máximos permitidos para as análises do pH, condutividade elétrica, dureza 

total, cloreto e os demais parâmetros estão dentro dos padrões de qualidade para consumo 

humano.  

Na UFERSA, a amostra 6 (central de aula 04) foi positiva para coliformes totais e 

termotolerantes, outros locais como Prédio de Solos, CPVSA, e Prédio da Fitopatologia foram 

detectados coliformes totais e no IFRN somente no Centro de Convivência foi detectado 

coliformes totais. Os resultados evidenciam a necessidade de higienização dos bebedouros 

desses locais, neste caso a administração será comunicada para ter os devidos cuidados.  
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