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No nordeste brasileiro, em especial, nas áreas áridas, a escassez de água para o consumo 
humano constitui-se uma realidade comum. Dentre as propostas de aproveitamento, 
utilização e armazenamento da água da chuva, tem-se as cisternas rurais. Este trabalho 
teve como objetivo avaliar a qualidade da água da chuva armazenada em cisternas rurais 
associada às práticas de manuseio realizadas pelas famílias no município de 
Serrinha/BA. No período de outubro/2007 a janeiro/2008 foram realizadas análises 
bacteriológicas e físico-químicas das amostras de água armazenadas nas cisternas, 
associando-as aos dados relacionados sobre captação armazenamento, uso e manuseio 
desta água através da aplicação de formulário. Os resultados demonstraram que, em 
relação aos parâmetros bacteriológicos, todas as amostras apresentaram E.c. Quanto aos 
parâmetros físico-químicos, aqueles que estavam fora dos limites estabelecidos pela 
portaria n518/04, foram: 27,8% em relação a cor, 4,2% em relação a turbidez. Em 
relação aos parâmetros pH, sulfato, dureza, alcalinidade, cloreto, sólidos dissolvidos, 
nitrito e nitrato as amostras estão em conformidade com a portaria citada. Foram 
identificadas algumas práticas de armazenamento e manuseio que proporcionam a 
contaminação da água, dentre elas: 44,4% das famílias entrevistadas misturam a água da 
chuva com água de outras fontes, 11,2% não desviam a primeira água da chuva, 27,8 % 
insere peixes na água e deste percentual, 20% fornece alimento. Para captar a água, 
70,8% das famílias utilizam o balde. A utilização de práticas inadequadas possibilitou o 
aumento da concentração de E.c e entre as famílias que apenas utilizam a bomba 
manual foram encontrados os menores valores de E.c. As cisternas constituem uma 
tecnologia viável para o abastecimento de água no nordeste brasileiro, entretanto, as 
famílias devem aperfeiçoar as técnicas de manejo, dentre elas realizar a desinfecção da 
água da chuva captada antes de utilizá-la para o consumo humano, sendo também 
necessário que seja implementado um trabalho educacional permanente e contínuo para 
garantir a qualidade da água a ser armazenada.  
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North-eastern Brazilian, in special, the barren areas, the water scarcity for the human 
consumption consists a common reality. Amongst the exploitation proposals, use and 
storage of the water of rain, have the agricultural watering holes. This work had as 
objective to evaluate the quality of the water of the rain stored in agricultural watering 
holes associate to the practical ones of manuscript carried through by the families in the 
city of Serrinha/BA. In the period of outubro/2007 janeiro/2008 had been carried 
through bacteriological analyses and physicist-chemistries of the water samples stored 
in the watering holes, associating them it the data related on captation storage, use and 
manuscript of this water through the form application. The results had demonstrated 
that, in relation to the bacteriological parameters, all the samples had presented E.c. 
How much to the parameters physicist-chemistries, those that were of the limits 
established for would carry n518/04, had been: 27.8% in relation the color, 4.2% in 
relation the turbidez. In relation to the parameters pH, dissolved sulphate, hardness, 
alkalinity, chloride, solids, nitrito and nitrate the samples are in compliance with would 
carry cited. To some practical of storage and manuscript that provide the contamination 
of the water, amongst them had been identified: 44.4% of the interviewed families mix 
the water of rain with water of other sources, 11.2% do not deviate the first water of 
rain, 27.8% insert fish in the water and of this percentage, 20% supply food. To catch 
the water, 70.8% of the families use the bucket. The use of practical inadequate made 
possible the increase of the concentration of E.c and enters the families who only use 
the manual bomb had been found the lesser values of E.c. The watering holes constitute 
a viable technology for the Brazilian north-eastern water supply, however, the families 
must perfect the handling techniques, amongst them to carry through the disinfection of 
the water of the rain caught before using it for the human consumption, being also 
necessary that a permanent and continuous educational work is implemented to 
guarantee the quality of the water to be stored.  
 
Words - key: rain water, watering hole, Brazilian northeast  
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 1 INTRODUÇÃO 

 
 
O nordeste brasileiro representa  um terço do território  do Brasil, com o  Índice 

de Desenvolvimento Humano ( IDH )  de 0,792, o mais baixo do país, configurando 

uma das regiões com índice elevado de pobreza. (PROGRAMA DAS NAÇÕES 

UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO, 2006). 

A região é caracterizada por desigualdades sociais, com índices de mortalidade 

infantil, analfabetismo, subnutrição e baixa expectativa de vida, que refletem às 

condições da população que vive na região ( SACCO, 2005 ). 

O acesso á água de qualidade para o consumo humano consite em um grande 

desafio para a população de baixa renda, representando um drama social, 

principalmente na época das secas. Segundo  a ARTICULAÇÃO NO SEMI-ÁRIDO 

BRASILEIRO (2002): 

 
[...]nesses períodos, a necessidade diária de se buscar água para o 

consumo doméstico e pessoal obriga, as mulheres e as crianças, a 

longas caminhadas.  

Dos 3,3 milhões de domicílios rurais do Nordeste, indicados pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é provável que 

mais de dois terços se encontrem nesta situação. Na maioria dos casos, 

sem outras alternativas, é utilizada uma água imprópria e muitas vezes 

contaminada. 

Em áreas rurais, a segurança alimentar e nutricional da população é 

condicionada diretamente pela disponibilidade de água para consumo humano, para a 

dessedentação de animais e para a produção agroalimentar. Após 60 dias período das 

chuvas, 550 mil dos 2,6 milhões de estabelecimentos rurais da região passam a viver 

sem qualquer tipo de água para o consumo humano ou animal, nos seus próprios 

agroecossistemas familiares. Ao considerar um período de 120 dias após o término das 

chuvas, pode-se projetar que mais de um milhão de estabelecimentos ficarão sem 

qualquer fonte de água no período de seca (ARTICULAÇÃO NO SEMI-ÁRIDO 

BRASILEIRO, 2002). 

O Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF, a partir de dados do 

Ministério da Saúde, alerta para o fato de que, a cada quatro crianças que morrem na 

região do semi-árido, uma deixa a vida acometida por diarréia, consequência  
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indesejável do consumo de água imprópria, sendo  a escassez de água de qualidade para 

consumo um dos grandes impulsores das taxas de mortalidade infantil 

(ARTICULAÇÃO NO SEMI-ÁRIDO BRASILEIRO, 2002). 

Para atender as demandas das necessidades humanas em água potável, 

especialmente a dessedentação, tem-se destacado a experiência da construção de 

cisternas para armazenamento de água da chuva. 

Embora as águas pluviais sejam de boa qualidade, é necessário que alguns 

cuidados sejam tomados. É importante que a qualidade da água da chuva armazenada 

nas cisternas seja conhecida, a fim de verificar o seu padrão de potabilidade, uma vez 

que esta água é utilizada para o consumo da população (KATO, 2006). 

Um fator que pode alterar a qualidade da água da chuva armazenda nas cisternas 

consiste nas diferentes práticas de manuseio da mesma pelas famílias, o que possibilita 

a contaminação. Esses usos da água podem estar ou não associadas aos hábitos das 

populações que a ingerem. 

O conhecimento da qualidade da água para consumo humano é necessário para 

evitar a contaminação por doenças. Na região de Serrinha/Ba não pode ser diferente, 

faz-se necessário se obter maiores informações científicas a respeito da qualidade da 

água da chuva armazenada em cisternas rurais, assim como as práticas de manuseio que 

podem ou não alterar esta qualidade. 

Desta forma surgem os seguintes questionamentos: a) Qual a qualidade da água 

da chuva armazenada em cisternas rurais na região de Serrinha/BA, b) Quais as práticas 

de manuseio de captação da água armazenada em cisternas e como estas podem alterar a 

sua qualidade?  

Assim, este trabalho justifica-se pela iniciativa de verificar a qualidade da água 

armazenada nas cisternas e como as práticas de manuseio interferem na sua 

potabilidade. Os resultados e argumentos produzidos podem auxiliar na implementação 

de outras atividades com objetivos similares. Pela carência de informações referentes a 

este tema na região de Serrinha no que concerne ao monitoramento e controle da 

qualidade da água das cisternas e de outras fontes de água para o consumo humano é 

que surge a necessidade da produção do conhecimento desta natureza, onde os 

resultados e argumentos produzidos podem auxiliar no controle de vigilância desta água 

e na execução de outras atividades com temas afins. Assim, a sua qualidade, a captação, 

o transporte, o manuseio, o uso, o armazenamento e o tratamento realizados, pelas 

famílias, podem ter um impacto positivo na saúde.
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2 HIPÓTESE E OBJETIVOS 

 

 

2.1 HIPÓTESE 

 

As práticas realizadas pelas famílias das comunidades rurais do município de 

Serrinha/BA na captação e manuseio da água de chuva armazenada nas cisternas 

interferem em sua qualidade bacteriológica e físico-química. 

 

 

2.2 OBJETIVO GERAL 

 

v Avaliar a qualidade da água da chuva armazenada em cisternas rurais associada 

às práticas de manuseio realizadas pelas famílias no município de Serrinha/BA. 

 

 2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

v Analisar a qualidade físico-química e bacteriológica das águas armazenadas em 

cisternas rurais do município de Serrinha/BA. 

 

v Identificar as práticas de manuseio das águas das cisternas no município de 

Serrinha/BA. 

 

v Verificar os hábitos e costumes da população rural do município de Serrinha/BA 

e como estes interferem na qualidade bacteriológica e físico-química 

armazenada em cisternas rurais. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 A ÁGUA  

 

 

3.1.1 No mundo 

 

 

Sabe-se que, do total de 1,36 x 1018 m3 de água existente no planeta, 97,0% são 

águas salgadas e somente 3,0% são águas doces, sendo que, desse percentual, 76,7% 

(2,3% do total) estão imobilizadas nas calotas polares e 23,3% (0,699% do total) 

constituem as águas subterrâneas e superficiais. Das águas subterrâneas e superficiais, 

0,5% (0,035% de água doce) estão nos rios, nos lagos e na atmosfera (HELLER, 1997) 

e que durante séculos a água foi considerada um bem público de quantidade infinita, à 

disposição do homem por se tratar de um recurso natural auto-sustentável pela sua 

capacidade de autodepuração. Porém, o crescimento das cidades aumentou de tal forma 

que a quantidade de esgotos lançados nos córregos, rios, represas e lagos próximos às 

aglomerações ultrapassam a capacidade de autodepuração desses corpos receptores 

(MARTINS e PHLIPPE, 2005).  

A água é um recurso natural essencial, seja como componente dos seres vivos, 

representando cerca de 70 a 75% de sua massa, seja como meio de vida de várias 

espécies vegetais e animais, como elemento representativo de valores socioculturais e 

como fator de produção de bens de consumo e produtos agrícolas. 

Em termos globais, as fontes de água são abundantes, no entanto, quase sempre 

mal distribuídas na superfície da Terra. No Brasil, que possui uma das maiores 

disponibilidades hídricas do planeta, com cerca de 13,8% do deflúvio médio mundial, 

essa situação não é diferente, visto que 68,5 % dos recursos hídricos estão localizados 

na região Norte, na qual habitam cerca de 7% da população brasileira; 6% estão na 

região Sudeste, com quase 43% da população e pouco mais de 3% na região Nordeste, 

na qual habitam 29% da população (REBOUÇAS, 2004). 

Segundo Rebouças (2004), em termos pluviométricos, mais de 90% do território 

brasileiro recebe chuvas entre 1.000 e mais de 3.000 mm/ano. Apenas nos 400.000 Km2  

do contexto semi-árido do Nordeste, onde as rochas de idade pré-cambriana são 
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praticamente subaflorantes e impermeáveis, as chuvas são mais escassas (entre 400 e 

800 mm/ano) e, relativamente, mais irregulares. Os rios do Nordeste semi-árido têm 

regime temporário, ou seja, secam praticamente durante os períodos sem precipitações 

de águas atmosféricas nas respectivas bacias hidrográficas.  

 

 

3.1.2 No Nordeste Brasileiro 

 

 

Os problemas de falta d´água que ocorrem atualmente no mundo, e 

especialmente no Brasil, em particular, resultam da baixa eficiência na distribuição, 

cujos índices de perdas totais variam entre 40 e 60% (REBOUÇAS, 2004). Além disso, 

verificam-se também, os grandes desperdícios nos usos, degradação da sua qualidade 

em níveis nunca imaginados - tanto doméstico quanto agrícola e sobretudo, falta de 

investimentos públicos em saneamento básico. 

Apesar de ser um país com a maior disponibilidade hídrica do mundo para Silva 

et al. (2006), o Brasil ainda possui aproximadamente 20% da população sem acesso à 

água tratada. Situação mais crítica é encontrada nas zonas rurais, onde cerca de 80% dos 

domicílios não estão ligados à rede geral de abastecimento de água, obrigando os 

moradores destes locais a buscarem fontes alternativas de água para o consumo diário, 

muitas vezes distantes da residência e de qualidade duvidosa. 

Na região semi-árida do Nordeste Brasileiro o clima condiciona um regime de 

chuvas caracterizado por grande variabilidade espacial e temporal, concentrando as 

precipitações em curto período de tempo, de três a quatro meses no ano. Comparando os 

índices pluviométricos do Nordeste com outras regiões semi-áridas do mundo, pode-se 

afirmar que no semi-árido brasileiro o índice de precipitação em termos de volume é 

expressivo (RIBEIRO, 2005). Nesta região a chuva representa a única fonte de 

realimentação da umidade do solo, do fluxo dos rios e dos aqüíferos.  

Historicamente, verifica-se que o nordestino, nas diversas formas de ocupação 

do território, fundamentou a sua economia no aproveitamento do potencial hídrico 

localizado, explorando de forma extensiva tanto a agricultura quanto a pecuária. 

Contudo, em face de irregularidade do regime das chuvas e do baixo nível 

tecnológico/organizacional, dentre outros aspectos, ainda não conseguiu condições de 

consolidação econômica dessas atividades. Por sua vez, muitas destas condições de uso 
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e ocupação do meio físico têm contribuído para a destruição do solo, empobrecimento 

das pastagens nativas e a redução das reservas de água localizada. 

 

 

3.2 SANEAMENTO, ÁGUA E SAÚDE  

 

 

Uma das situações mais preocupantes do mundo no século 21 refere-se ao fato 

de mais de 1 bilhão de pessoas não ter acesso a nenhum suprimento seguro de água 

doce (CLARKE e KING, 2005). O consumo de água de qualidade duvidosa pelo 

homem pode veicular doenças infecciosas intestinais e helmintíases e por atingir 

principalmente as crianças até cinco anos de idade, estas doenças têm efeito devastador 

no crescimento e desenvolvimento das aptidões, uma vez que levam à desnutrição e a 

situações de fragilidade que deixam os organismos dessas crianças sem defesa 

imunológica (SILVEIRA e PHILIPPI, 2005). A utilização de água com qualidade para 

o consumo humano é de vital importância para prevenir a prevalência de várias 

doenças.  

Martins e Philippi (2005) afirmam que houve a redução de quase 80% nos casos 

de doenças infecciosas intestinais e helmintíases, no período de um ano, após a 

implantação de sistemas de abastecimento de água e de outros programas de educação 

sanitária, em comunidades rurais do Estado de São Paulo. 

Em áreas periurbanas de Salvador, Moraes (1997) demonstrou que as melhorias 

do saneamento ambiental, especialmente a disposição de excretas humanos/esgotos 

sanitários em local adequado, pode gerar impacto positivo sobre as doenças diarréicas e 

o estado nutricional das crianças menores de 5 anos, mesmo quando outros fatores 

sócio-econômicos, culturais e demográficos foram considerados. 

O consumo de água contaminada por agentes biológicos ou físico – químicos 

tem sido associado a diversos problemas à saúde. Algumas epidemias de doenças 

gastrointestinais, por exemplo, têm como fonte de infecção a água contaminada. Essas 

infecções representam causa de elevada taxa de mortalidade em indivíduos com baixa 

resistência, atingindo especialmente idosos e crianças menores de cinco anos (OPS 

2000 apud SILVA e ARAÚJO, 2003; LESER et al., 1985). Não há como combater 

essas enfermidades deixando de lado as populações rurais, nas quais a adequada 

captação e uso da água são sabidamente mais negligenciados do que nos grandes 
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centros urbanos (ROCHA et al., 2006). 

As intervenções ambientais sistêmicas, como o abastecimento de água e o 

esgotamento sanitário, apresentam efeitos em longo prazo sobre a saúde, 

substancialmente superiores aos de intervenções médicas. Baseado em uma simulação 

de dados demográficos, entre 1816 e 1905, foi previsto que as intervenções ambientais 

podem prevenir cerca de quatro vezes mais mortes e elevar a expectativa de vida sete 

vezes mais, que as intervenções de natureza biomédica, gerando um efeito multiplicador 

dos programas de abastecimento de água e esgotamento sanitário (HELLER, 1997). 

Um estudo realizado por Santos et al. (1990) no município de Ouro Preto/MG, 

observou que a gestão do sistema de saúde e saneamento ambiental neste local não 

estão sendo planejadas e executadas em conjunto, detectando-se que 57,99% das 

internações por cólera, febre tifóide, amebíase e diarréias são potencialmente evitáveis 

pelo tratamento de água. Nessa mesma pesquisa, os autores fizeram uma comparação da 

morbidade hospitalar do SUS no município de Ouro Preto e Vespasiano e verificaram 

que o coeficiente de incidência das doenças infecciosas estudadas (cólera, febre tifóide, 

amebíase e diarréias) foi de 17,5/10.000 habitantes em Ouro Preto e 5,0/10.000 

habitantes em Vespasiano. Este fato deve-se ao maior percentual de pessoas atendidas 

com água tratada em Vespasiano. 

Segundo Stukel et al (1990) apud Amaral et al, (2003) o risco de ocorrência de 

surtos de doenças de veiculação hídrica no meio rural é alto, principalmente em função 

da possibilidade de contaminação bacteriana através da águas, que muitas vezes são 

captadas em poços velhos, inadequadamente vedados e próximos de fossas e áreas de 

pastagem ocupadas por animais. Logo, a adoção de medidas preventivas, visando à 

preservação das fontes de água e o tratamento das águas já comprometidas são as 

ferramentas necessárias para diminuir consideravelmente o risco de ocorrência de 

enfermidades relacionadas com a água contaminada. 

Neri e Freire (2004) pesquisando em área rural do semi-árido sergipano 

verificaram que a população habita em um ambiente de baixa salubridade, onde 58% da 

população infantil se encontra em estado de desnutrição do I e II grau. Este fato é 

ocasionado pelas condições precárias de habitações e saneamento, elevando os índices 

de morbi-mortalidade decorrente de parasitoses intestinais, diarréias e desidratação.  

Ceballos et al (1999), ao estudar a variabilidade da qualidade da água em 13 

açudes no Estado da Paraíba verificou que todos os reservatórios apresentaram 

contaminação fecal elevada, condenando seu uso para o consumo humano. 
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Como a água utilizada para consumo humano e uso diário de 58% da população 

rural nordestina provém de poços, nascentes e açudes, as conseqüências são diarréias 

endêmicas causadas por agentes patogênicos de veiculação hídrica, com altas taxas de 

mortalidade, especialmente em crianças com menos de cinco anos de idade. 

(AMBIENTE BRASIL, 2006; CEBALLOS et al, 1999) 

 

 

3.3 QUALIDADE DA ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO 

 

 

A primeira legislação definindo o padrão de potabilidade brasileiro foi a Portaria 

56, publicada em 1977, após o estabelecimento, por meio do Decreto Federal 

79.367/1977, da competência do Ministério da Saúde para legislar sobre normas e 

padrão de potabilidade da água para consumo humano, bem como fiscalizar o 

cumprimento da legislação em todo o país, em articulação com as Secretarias Estaduais 

e do Distrito Federal. 

Em 1986, o Ministério da Saúde implementou o Programa Nacional de 

Vigilância de Qualidade de Água para Consumo Humano, incluindo entre suas metas a 

revisão da Portaria BSB 56/1977 diante do avanço do conhecimento científico. Dessa 

forma, passados mais de dez anos de vigência da primeira legislação nacional, iniciou-

se um processo de revisão da legislação, envolvendo representantes das áreas de saúde, 

saneamento, meio ambiente e universidades, resultando na publicação da Portaria 36 

GM, em 19 jan. 1990. 

Passado o tempo, consolidava-se o reconhecimento da necessidade de 

atualização da Portaria 36, no sentido de uma melhor delimitação de alcance da 

legislação e de atribuição de responsabilidades inerentes ao controle e à vigilância da 

qualidade da água para consumo humano, somado a uma já natural defasagem do 

padrão de potabilidade, em relação aos novos avanços do conhecimento científico. Em 

maio de 2000, o Ministério da Saúde desencadeou o processo de revisão da Portaria 36, 

associando a um amplo processo de consulta pública, culminando na publicação da 

legislação em vigor – a Portaria MS 1.469, de 29 dez. 2000, republicada, mas mantida 

em essência, como Portaria MS 518, de 25 mar. 2004. 

Atualmente, em termos da legislação para a água de consumo humano, tem-se a 
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Portaria MS 518 (BRASIL, 2004) que estabelece os procedimentos e responsabilidades, 

relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu 

padrão de potabilidade. Vale destacar também a Resolução da Diretoria Colegiada Nº. 

274, de 22 DE setembro de 2005 que aprova Aprovar o Regulamento Técnico para 

águas envasadas e gelo. 

 

 

3.4 ÁGUA DA CHUVA ARMAZENADA EM CISTERNAS RURAIS 

 

 

Uma alternativa adequada que possibilita uma condição satisfatória de saúde é a 

captação e utilização adequada de águas pluviais para consumo humano.   

A captação da água de chuva consiste em uma forma milenar de utilização da 

água pelo homem e sua utilização vem obtendo destaque ao longo dos tempos. É uma 

prática difundida em países como Alemanha, Japão e Austrália, possibilitando a 

captação de água com boa qualidade de maneira simples e bastante efetiva em termos de 

custo-benefício. (JAQUES et al, 2005) 

           Resultados demonstram que a água da chuva captada com equipamentos seguros 

de armazenamento apresenta uma qualidade elevada ao ser comparada com outras 

fontes de abastecimento de água tradicionais. (ALBUQUERQUE, 2004; GOULD E 

MCPHERSON, 1987).  

           Ao trabalhar ações educativas em conjunto com a disponibilização da tecnologia 

adequada, respeitando as diversidades de percepções e modos de apropriação da água 

dos habitantes beneficiados, para estimular o manejo adequado do líquido captado 

incentivando a convivência do ser humano com o tema-semi-arido e gerando condições 

de sustentabilidade para, projetos de captação, armazenamento, coleta e uso da água da 

chuva podem ser a solução do problema de abastecimento de água dessas áreas rurais.  

A água da chuva é geralmente excelente para vários usos, inclusive para beber, 

exceto em locais com forte poluição atmosférica, densamente povoados ou 

industrializados. Nestas áreas, águas pluviais podem conter metais pesados, 

especialmente o chumbo, que são potencialmente perigosos para a saúde. Entretanto, 

segundo Andrade (2004), os níveis de poluição e contaminação da atmosfera são 

baixos, especialmente em áreas rurais e em pequenas cidades, conseqüentemente, não 
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atingindo concentrações capazes de comprometer a qualidade da água das chuvas, que é 

geralmente a água natural disponível de melhor qualidade. 

No Nordeste brasileiro existem ações de educação para captação de águas 

pluviais voltadas para as estratégias de convivência com o semi-árido. Nestas ações 

incluem utilização de equipamentos simples e baseados em técnicas populares de 

armazenamento de água, ser de custo acessível e de nível tecnológico apropriado para 

pequena escala de consumo, com capacidade de produzir resultados imediatos de 

disponibilidade de água e de melhorias de saúde (ALBUQUERQUE, 2004).  

Dentre as iniciativas de políticas públicas voltadas às questoes hídricas no semi-

arido, destaca-se a  iniciativa da sociedade civil mobilizada e organizada em rede. 

Constituída por mais de 750 entidades, denominada Articulação no Semi-Árido (ASA). 

Para isso, a ASA concebeu, desenvolveu e vem gerenciando o Programa de Formação e 

Mobilização para a Convivência com o Semi-árido (P1MC). 

Este programa tem como objetivo geral contribuir, através de um processo 

educativo, para a transformação social, visando à preservação, o acesso, o 

gerenciamento e a valorização da água como um direito essencial da vida e da 

cidadania, ampliando a compreensão e a prática da convivência sustentável e solidária 

com o ecossistema do semi-árido, baseando-se na composição de seis componentes: 

mobilização, controle social, capacitação, comunicação, fortalecimento institucional da 

sociedade civil e a construção de cisternas. O programa não viabiliza apenas a 

construção da cisterna, mas enfatiza todo um conjunto político em torno desta 

tecnologia social, possibilitando estratégias de convivência com o semi-árido. Assim as  

famílias ficam independentes em relação ao potencial hídrico, autônomas e com a 

liberdade de escolher seus próprios gestores públicos,  com mais saúde e mais tempo 

para cuidar das crianças, dos estudos e da vida, em geral (ARTICULAÇÃO NO SEMI-

ÁRIDO BRASILEIRO, 2002). 

Segundo a ASA (2007) os resultados do P1MC são: 

a) 222.514 Cisternas Construídas 

b) 1.031 Municípios Atendidos 

c) 228.541 Famílias Mobilizadas 

d) 4.540 Pessoas Capacitadas em Confecção de Bombas Manuais 

e) 5.674 Pedreiros Executores Capacitados 

f) 174 Pedreiros Instrutores Capacitados 
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Entre os equipamentos existentes, destaca-se as cisternas (Figura 01), que 

representam, em algumas comunidades, um percentual significativo como  uma fonte 

segura de abastecimento de água . Silva et al (2006) cita que na comunidade de Paus 

Brancos-PB as cisternas são utilzadas por 48,3% da população residente nesta 

localidade. 

 

 
Figura 01 - Esquema simplificado de captação da água da chuva através das cisternas 

rurais. Franqueira, 2008. 

 

A – Tubo de PVC branco – 75 mm 

B – Tubo de PVC branco – 100 mm 

C -  Extravassor 

D -  Nível do Terreno 

E - Filtro para Limpeza 

F – Tubo 50 mm 

G – Bola de Isopor 

H – Saída  

A cisterna consiste em um recipiente para armazenar líquidos, dentro os quais a 

água é o mais comum. O primeiro uso conhecido de cisternas ocorreu em 2750 a.C, na 

Mesopotâmia, embora o Império Romano fosse mais conhecido pelo seu extenso uso de 

gerenciamento da água que incluía cisternas e aquedutos. Registros indicam que a 

cidade de Veneza coletou a precipitação das chuvas e a armazenou em cisternas por um 

período superior a 1.300 anos. A água coletada em 177 cisternas públicas e 1.900 

cisternas privadas era a principal fonte de água fresca para Veneza até aproximadamente 

o século XVI (RUSKIN, 2001). 

Há várias evidências de que o uso das cisternas é antigo, sendo registrada sua 

A 
B 

C
   

D 

E 

F 

G 

H 



 

 
 

12 

utilização no nordeste do Egito e no Oriente Médio por cerca de 2000 anos a.C, nas 

Ilhas Verdes desde o início da colonização e no século I a.C quando ocorreu a 

dominação romana na Sardenha (RIBEIRO,2005 apud ANDRADE, 1999; REID, 1982; 

CRASTA et al, 1982; RUSKIN, 2001). 

 Estudos revelam que o uso de telhados como superfície de coleta parece ser 

mais recente, tendo surgido logo após ou na mesma época que os barris de chuva. 

(RUSKIN, 2001)  

A maior porcentagem de cisternas para o  abastecimento nos municípios 

encontra-se no nordeste, representando um todal de 56%. Dentre as iniciativas de 

políticas públicas voltadas às questões hídricas no semi-arido, destaca-se a  iniciativa da 

sociedade civil mobilizada e organizada em rede. Constituída por mais de 750 

entidades, denominada Articulação no Semi-Árido (ASA). Para isso, a ASA concebeu, 

desenvolveu e vem gerenciando o Programa de Formação e Mobilização para a 

Convivência com o Semi-árido (P1MC). 

Este programa tem como objetivo geral contribuir, através de um processo 

educativo, para a transformação social, visando à preservação, o acesso, o 

gerenciamento e a valorização da água como um direito essencial da vida e da 

cidadania, ampliando a compreensão e a prática da convivência sustentável e solidária 

com o ecossistema do semi-árido, baseando-se na composição de seis componentes: 

mobilização, controle social, capacitação, comunicação, fortalecimento institucional da 

sociedade civil e a construção de cisternas (ASA, 2002). 

A proposta consiste na busca de estabelecer outra visão sobre as possibilidades 

de convivência entre o povo do semi-árido e seu habitat. Não estimula o embate Ser 

Humano X Natureza, mas sim, a relação sustentável do sertanejo com o seu ambiente, 

por meio da mudança de enfoque das políticas de desenvolvimento: as políticas públicas 

de combate às secas, sendo substituídas por políticas de convivência com o semi-árido. 

(ASA, 2002) 

O objetivo central de projetos de implantação das cisternas consiste no 

abastecimento destas com a água de chuva, o que torna imprescindível o conhecimento 

das suas características químicas. Os principais elementos dissolvidos na composição da 

água da chuva já estudados são: Na+, K+, Mg++, Ca++, Cl-, SO- -
4, NO-

 3, NH+
4. A água da 

chuva pode ser caracterizada como diluída, normalmente contém poucas substâncias 

dissolvidas ou em suspensão e fracamente ácida (pH 4-6) (BERNER e BERNER, 

1996). Sua composição química é afetada por processos que são característicos da 
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atmosfera, como a dissolução de partículas sólidas, de gases na atmosfera e a descarga 

de contaminantes antropogênicos. 

A composição química da água de chuva varia entre amplos limites, sendo Na+, 

Cl-, íons dominantes em áreas costeiras e na chuva sobre os oceanos e ilhas oceâncas. 

Entretanto, a concentração destes íons decresce rapidamente com o aumento da 

distância da costa, enquanto que, as concentrações de Ca++, SO- -
4 podem aumentar um 

pouco (FAURE, 1998). 

Estudos realizados por Brown et al (2000) revelam que a  água da chuva e a 

água do mar possuem proporções relativamente similares de sólidos dissolvidos, 

embora a água da chuva seja mais diluída. Isso ocorre porque a maioria dos sais 

dissolvidos na água da chuva provém da maresia. Uma diferença importante na 

composição são as proporções relativas maiores de gases dissolvidos na água de chuva, 

especialmente o Dióxido de Carbono, que torna a água da chuva ligeiramente ácida. A 

água da chuva pode ser até mais ácida em áreas onde gases ácidos altamente solúveis, 

tais como dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio, produzidos por processos 

industriais, encontram-se presentes na atmosfera. 

Gould (1999) relata que em grandes áreas urbanas, a atmosfera é muito poluída, 

o que inviabiliza o uso da água da chuva para o consumo humano. Entretanto, apesar da 

grande poluição atmosférica, em muitas partes do mundo, os níveis de contaminação 

química na água da chuva no meio rural ou em locais isolados são baixos. Nos Estados 

Unidos, não se utiliza a água da chuva para o consumo humano captada a menos de 48 

km dos centros urbanos, pois estudos realizados Yaziz et al (1989) revelam um grande 

número de metais pesados, pesticidas e herbicidas  na água da chuva, especialmente em 

áreas com o tráfego elevado ou com a presença de industrias.  

Visando demonstrar a viabilidade da captação da água da chuva em regiões 

áridas, Tavares et al (2007) concluiu  que a superfície média de captação de água, de 80 

m2, identificada nas casas das famílias entrevistadas nas comunidades rurais de Poço 

das Pedras e Curral do Meio em São João do Cariri-PB, no período de julho a dezembro 

de 2006, permite armazenar 12.000 L de água de chuva, para uma capacidade de 

escoamento médio de 75% e uma situação crítica de chuva, de 200 mm ao ano. Este 

volume captado satisfaz uma família composta por cinco pessoas durante todo o ano,  

para uma demanda diária de 6L. Todavia, não chega a ser suficiente para uma demanda 

diária de 20L, que atenda as necessidades básicas de higiene.  Este trabalho vem a 

confirmar o que Jalfim (2001) retrata que o consumo de água na zona rural semi-árida 
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do Brasil é de aproximadamente 6L por pessoa-dia, considerando, apenas, as 

necessidades prioritárias de beber e cozinhar.  Ariyananda (1999) revela que esse valor 

deveria ser 20L por pessoa por dia, pois, a higiene pessoal deve ser incluída como uma 

necessidade básica do ser humano para a preservação da saúde. 

Uma pesquisa divulgada pelo Ministério de Desenvolvimento Social (MDS) e 

realizada no período de junho/05 a abril/07 identifica uma forte percepção de melhoria 

da qualidade da água consumida pela família. Antes da cisterna, a água consumida era 

considerada péssima para 21% dos entrevistados e boa para 22%. Após a cisterna, o 

percentual dos que consideram a qualidade da água péssima reduziu para 0,69%, 

enquanto 96% passaram a considerá-la de boa qualidade. 

A acumulação e uso de águas de chuva é uma importante alternativa para 

fornecer água de boa qualidade à população rural e sua adoção é estimulada pela 

simplicidade de construção do sistema e pela obtenção de resultados imediatos. 

A qualidade da água captada é visivelmente superior às de outras fontes 

disponíveis no que se refere a turbidez, cor e sabor, parâmetros estes possíveis de criar 

objeções imediatas da água por parte dos consumidores. (CARDOSO, 2005; GOULD, 

1999).  

Em duas comunidades rurais no nordeste da Tailândia, Pinfold et al (1993), 

identificou que o uso de jarras de barro é comum para o armazenamento da água de 

chuva com destino direto ao consumo humano, sendo que os poços, lagoas e água 

canalizadas são utilizadas como outras fontes de abastecimento. Ele ainda afirmou que a 

água de chuva é considerada como “mais pura que as águas das outras fontes 

alternativas”.  

Algumas condições inadequadas podem alterar a qualidade da água da chuva 

armazenada nas cisternas durante o processo de captação, transporte e armazenamento. 

Waller (1989) afirma que o nível de contaminação atmosférica da água de chuva é baixo 

em áreas rurais, mas, a contaminação pode ocorrer devido ao contato da água com a 

superfície da captação (telhado ou solo) e durante o armazenamento e distribuição.  

A primeira possibilidade de alteração, que na maioria das situações leva à 

contaminação, ocorre durante sua passagem pelo telhado da casa, onde este recebe 

vários tipos de depósitos trazidos pelo vento, como folhas, madeira, papel, além de 

poeira. É também o local de passagem de animais roedores, aves e insetos. Os resíduos 

ou dejetos de animais são levados pelo escoamento da água de chuva para as cisternas, 

o que pode contaminar a água a ser armazenada. Uma vez acumulados, esses resíduos 
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constituem fonte de matéria orgânica, favorecendo o desenvolvimento de 

microorganismos patógenos (KATO, 2006, RUSKIN, 2001; JAQUES, 2005).  

Alguns resultados de estudos recentes sobre a qualidade da água indicam que em 

muitos casos, a água armazenada nas cisternas não atende aos padrões de potabilidade 

da água para o consumo humano. Melhores procedimentos de manutenção e de 

desinfecção das cisternas são necessários para fornecer água de qualidade adequada 

para beber (KRISHNA, 1989). 

Vários aspectos de qualidade da água e de proteção sanitária das cisternas rurais 

são analisados a fim de evitar a contaminação da água da cisterna com a sujeira 

acumulada na superfície de captação, assim como os diversos usos e formas de coleta da 

água: a) presença de um dispositivo para desviar a água da chuva, b) utilização de filtros 

de areia externos ou internos que possibilitem reter as impurezas e microorganismos de 

maior tamanho, melhorando a qualidade da água coletada, c) não ter contato direto com 

a água da cisterna, d) deve haver uma tela de náilon ou arame em todas as saídas, a fim 

de evitar o acesso de insetos e pequenos animais (KATO, 2006, 2005; PINFOLD, 

1990). 

 

 

3.4.1 Qualidade Bacteriológica 

 

 

Não se tem conhecimento da existência de legislação específica relacionada à 

água de chuva destinada ao consumo humano, mas a prática pode considerá-la como 

uma fonte alternativa de abastecimento de água para o consumo humano, segundo a 

portaria n.518/04 do Ministério da Saúde. 

Entretanto, ao considerar apenas a portaria para estabelecer se a água da chuva 

armazenada em cisternas rurais é adequada ou não ao consumo humano torna-se um 

processo muito rígido, pois a qualidade desta água depende de vários fatores 

relacionados ao manuseio e cuidado, especialmente no que concerne aos padrões 

microbiológicos.  

A qualidade da água da chuva vem sendo estudada por vários pesquisadores 

brasileiros (KATO, 2006; ANDRADE, 2004; CARDOSO, 2005). Trabalhos indicam os 

pontos frágeis em relação aos aspectos sanitários, coleta e armazenamento, enfatizando 

a captação por meio do teto das residências.  
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Em um estudo realizado no México, Gonzalez et al (1982) concluiu que há uma 

relação direta na presença de coliformes nas amostras das águas dos mananciais e dos 

domicílios estudados com a existência da chuva. Este fato deve-se ao arraste de excretas 

humanos e de animais. Percebeu-se também que a ausência de tratamento favoreceu o 

alto nível de contaminação encontrado.  

Os sistemas de coleta de água de chuva a partir de telhados em Auckland, na 

Nova Zelândia, apresentaram baixa qualidade físico-química e microbiológica segundo 

estudo realizado por Simons et al (2001) e ainda afirma que a água de chuva pode ser 

um potencial de transmissão de doenças devido a constatação de uma amostra 

contaminada com Salmonella e duas com Cryptosporidium, entre 125 coletadas. 

Gould (1999) relata que estudos similares ao supracitado não significam em si 

que a água de chuva não seja saudável para beber. Uma quantidade significativa de 

pessoas em áreas rurais ao redor do mundo depende da água de chuva para consumo 

humano e outros fins domésticos e o número de casos registrados de sérios problemas 

de saúde relacionados ao consumo de água de chuva é reduzido. 

Kato (2006) analisou a qualidade da água das cisternas rurais no município de 

Poço Redondo/Sergipe e alguns resultados revelaram que em 20 amostras de água 

cisternas analisadas, alguns parâmetros de potabilidade não foram atendidos, a exemplo 

de: pH e presença de coliformes termotolerantes. 

O MDS realizou uma pesquisa de avaliação do programa de captação da água de 

chuva armazenada em cisternas rurais no período de 2005-2007 e demonstrou que mais 

de 50% coletam nas cisternas água de boa qualidade para beber e cozinhar. Entretanto, 

alguns aspectos que possibilitam a contaminação microbiológica da água foram 

observados, dentre eles: captação, retirada e armazenamento da água. 

Jaques et al (2005) estudou a possibilidade de utilização da água da chuva para o 

consumo humano e em outras atividades e demonstrou que a água da chuva sem a 

interferência de superfície de coleta se apresentou isenta de coliformes termotolerantes, 

mas houve a presença destes microorganismos após passarem por dois tipos de 

telhados: cimento amianto e cerâmico. 

Ao estudar as variações da qualidade da água de chuva em diferentes telhados na 

Malásia, em um período de 5 meses, Yazizi e Ghazali (1989), demonstraram que a 

concentração de poluentes, principalmente de coliformes fecais, era elevada no primeiro 

litro e diminuiu nas amostras subseqüentes. 

Com o objetivo de remover as partículas depositadas na superfície de captação, o 
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que possibilita a contaminação da água por Coliformes Termotolerantes, a prática de 

desviar a primeira água da chuva é recomendada por muitos estudiosos desta área. 

(Yazizi e Ghazali, 1989; Silva, 2006; Evans, 2005; Andrade, 2004). Estudos realizados 

com a aplicação do desvio evidenciaram melhorias na qualidade da água armazenada, 

pela lavagem da superfície de captação com a água das primeiras chuvas, que é 

descartada. 

 Ao estudar o efeito do tempo na composição microbiológica da água da chuva 

ao passar pelo telhado, Evans (2005) demonstrou através dos resultados que os 

microorganismos transportados por via aérea representam uma contribuição 

significativa à carga bacteriana encontrada no telhado. 

Tordo (2004) avaliou a qualidade da água da chuva em três bairros do município 

de Blumenau, baseando-se na Portaria 518/04 do MS em relação aos parâmetros de pH, 

alcalinidade, turbidez, cor, cloretos, dureza total, temperatura, ferro, sílica, coliformes 

totais e Escherichia coli e constatou que a água da chuva analisada apresentou-se 

adequada ao consumo humano. 

Estudos comprovam que ao consumir água com concentrações elevadas de 

Escherichia coli, as crianças podem apresentar quadros de diarréia sanguinolenta. 

(JACKSON, 1998; PINFOLD, 1990) 

Segundo Andrade (2004), vários estudos que examinaram a qualidade de águas 

de chuva armazenadas em cisternas concluíram que estas geralmente atendem aos 

padrões de potabilidade da Organização Mundial de Saúde (OMS) para os parâmetros 

físico-químicos, porém não atendem aos padrões de potabilidade da OMS quanto aos 

critérios de qualidade microbiológica. 

 

 

3.4.2 Qualidade Físico-química 

 

 

Estudos realizados por Jaques et al (2005) concluíram que a maioria dos 

parâmetros físico-químicos apresentam um decréscimo de concentração em função do 

tempo, logo há necessidade de descarte dos primeiros 10 minutos da água de chuva afim 

de diminuir a concentração de partículas e elementos poluidores localizados nos 

telhados que influenciam na elevação de sólidos suspensos, turbidez e cor. E que a 

utilização da água da chuva para fins potáveis requer tratamento para remover cor e 
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turbidez, parâmetros estes que apresentam, neste estudo, valores acima do máximo 

permitido pela portaria n.º 518/07 do MS. 

Cardoso et al (2005) relata que há pouco conhecimento a respeito da qualidade 

química da água da chuva após período de armazenamento e ao estudar o potencial de 

liberação do alumínio em função da idade das cisternas, percebeu-se que o potencial de 

liberação deste metal é maior nas cisternas recém-construídas em duas comunidades 

rurais do município de Araçuaú - MG e acima do Valor Máximo Permitido pela 

legislação (0,2mg/L), havendo uma tendência de diminuição da concentração ao longo 

do tempo de construção das cisternas, ou seja, quanto mais velhas são as cisternas, a 

liberação do alumínio torna-se menor. Portanto, deve-se verificar a possibilidade de 

atenuar esta liberação excessiva para promover a estabilização química da água, 

aprimorando-se as técnicas de construção das cisternas de placas. 

Estudos epidemiológicos, neuropatológicos e bioquímicos têm relatado que há 

uma possível relação entre neurotoxicidade do alumínio e o Mal de Alzheimer 

(FLATEN et al, 2001)  

Santos et al (2007) ao analisar a influência do revestimento de cimento na 

concentração do alumínio a partir de corpos de prova que se aproximem da situação real 

das cisternas no Vale do Jequitinhonha - MG, pôde-se identificar que o cimento é uma 

fonte potencial para o aumento da concentração de alumínio quando em contato com a 

água da chuva que apresenta pH relativamente baixo. Portanto, a dissolução do 

alumínio precisa ser melhor avaliada para não tornar essa água inadequada ao consumo 

humano. 

De acordo com o Guidelines for Drinking-Water Quality (WHO, 2004), a 

relação entre o consumo de alumínio e a ocorrência do Mal de Alzheimer não deve ser 

completamente descartada. No entanto, ainda não há provas concretas que comprovem a 

existência de relação positiva. A absorção do alumíno por humanos depende de diversos 

fatores, dentre eles, forma administrada e fatores dietéticos, sendo geralmente baixa. 

Simmons et al (2001), ao analisar a contaminação da água de chuva coletada na 

Auckland, Nova Zelândia, afirmou que a água armazenada em tanques com estrutura de 

ferro-cimento, o pH tem maior probabilidade de apresentar-se como alcalino, com o 

valor médio de 7,5. Enquanto a água armazenada em tanques com outro tipo de 

estrutura (plástico, madeira, vidro), o pH tem o valor médio de 5,9. 

Para Foster (1993), dentre os constituintes nocivos à saúde que podem ser 

encontrados na água, o nitrato é aquele que apresenta ocorrência mais generalizada e 
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problemática, devido a sua alta motilidade e estabilidade nos sistemas aeróbios de águas 

subterrâneas. O excesso de nitrato na água está associado com alterações sanguíneas nas 

crianças (metenoglobinemia). O nitrito, quando presente na água de consumo humano 

teria um efeito mais rápido e pronunciado do que o nitrato. (BATALLHA E 

PARLATORE, 1997) 
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4  METODOLOGIA 

 

 

4.1 TIPO DE PESQUISA 

 

 

Esta pesquisa é um estudo descritivo caracterizado pela investigação dos hábitos 

de uma população rural localizada no município de Serrinha/Ba, quanto à captação e 

manuseio de águas de chuvas armazenadas em cisternas e sua associação estatística das 

a variáveis físicas, químicas e biológicas que interferem na qualidade. 

 

 

4.2 LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO 

 

 

Foram realizadas pesquisas em acervos técnicos (Portal da Capes, Scienc direct, 

Scielo, IRCSA, ABCMAC, Cd´s de Congressos relacionados à Engenharia Civil e 

Ambiental) banco de dados, incluindo livros e artigos científicos que contém questões 

relacionadas ao uso, captação e manejo da água de chuva, saneamento ambiental, saúde 

pública, água no Brasil e no mundo, controle de qualidade da água e a legislação 

específica, entre outros temas afins. 

Informações sobre a quantidade de cisternas, distribuição nas comunidades e 

famílias que dispõe desta tecnologia foram obtidas através de Organizações Públicas, 

como a Companhia de Ação Regional (CAR) e Organizações Não Governamentais 

(ONG´s), como o Movimento de Organização Comunitária (MOC) e a Articulação no 

Semi-Árido (ASA).  

 

 

4.4 SELEÇÃO DO MUNICÍPIO, COMUNIDADES E CISTERNAS PARA ESTUDO 

 

 

A pesquisa foi realizada no município de Serrinha/Ba, localizado na região do 

semi-árido do nordeste brasileiro, constituída de uma população estimada de 75.444 
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habitantes e extensão territorial de 568 km2 , IBGE (2002). 

A escolha do município de Serrinha/Ba se justifica pela existência de uma 

amostra significativa de cisternas construídas e em funcionamento e por se localizar 

próxima à Universidade Estadual de Feira de Santana, onde foram realizadas as 

análises, visto que amostras de água coletadas não podem ultrapassar mais que quatro 

horas para a realização das análises bacteriológicas. 

Até o ano de 2007, o município de Serrinha possuía 1.090 cisternas, distribuídas 

em 28 comunidades, tendo como financiadores o Programa de Formação e Mobilização 

Social para a Convivência com o Semi-árido (P1MC) e da Companhia de Ação 

Regional (CAR), conforme apresentado nos ANEXOS A, B e C. 

A seleção das comunidades para a realização da coleta da água fundamentou-se 

em dois critérios: primeiro não possuir água encanada e segundo facilidade de acesso à 

mesma. Nesta pesquisa foram realizadas coletas de água em 13 comunidades rurais das 

28 existentes com cisternas, de acordo com o Programa de Formação e Mobilização 

Social para a Convivência com o Semi-árido (P1MC) e a Companhia de Ação Regional 

(CAR). Relação em ANEXO A, B e C. 

O número de cisternas para pesquisa foi definido utilizando-se a fórmula de Gil 

(1995) conforme segue: 

 

 

 

Sendo: 

N = número de elementos da população; 

.n = número de elementos da amostra; 

1 - α  = coeficiente de confiança; 

Zα/2  = valor que fornece uma área de α/2 nas extremidades superior e inferior da 

distribuição normal-padrão de probabilidade; 

.p = probabilidade de ocorrência do evento; 

.q = (1-p) não probabilidade de ocorrência do evento; 

E = Erro máximo permitido. 

 

Para esse trabalho adotou-se: 

Zα/2 = 1,96, p = 95,0%, q = 5,0%, N= 1090 e E = 5 %. Após cálculo, o valor n, 

tamanho mínimo da amostra, foi de 69. Nessa pesquisa foram adotadas 72 cisternas de 

n =  --------------------------------------- 
(Zα/2)2. p(1-p) . N 

(N-1) . E2  +  (Zα/2)2 . p(1-p) 
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13 comunidades rurais do município de Serrinha /Ba para avaliação da água 

armazenada. 

Em cada comunidade, a escolha das cisternas foi realizada através da 

amostragem aleatória simples, com sorteio, de modo que todas apresentaram a mesma 

probabilidade de ser selecionada. Para cada cisterna foi atribuído um número (que 

variava segundo a quantidade de cisternas existentes em cada comunidade) para realizar 

o sorteio e identificar a cisterna cuja água seria coletada. 

 

 

4.5 COLETA, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E ANÁLISE DAS 

AMOSTRAS DE ÁGUA DAS CISTERNAS  

 

 

A coleta, o transporte, o armazenamento e as análises físico-químicas da água 

das cisternas seguiram os procedimentos adotados no Standard Methods For The 

Examination of Water and Waste Water, 20th Edition (APHA/AWWA/WEF,1998).  

As amostras de água para a realização das análises bacteriológicas foram 

coletadas e armazenadas em frascos de vidro esterilizados, fornecidos pelo Laboratório 

de Saneamento (LABOTEC) da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), no 

turno matutino. (FIGURA 02). 

 
Figura 02. Mapa de localização das Cidades de Serrinha e Feira de Santana. (Fonte: 

Google Maps, 2008). 

1. Local de coleta das amostras da água armazenada nas cisternas rurais 

2. Local de realização das análises da água nas cisternas rurais 

Para as análises físico-químicos, as amostras de água foram coletadas e 

1 

2 
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armazenadas em recipiente plástico esterilizado com capacidade para 2 litros 

(FIGURAS 03 e 04). Após as coletas e armazenamento, as amostras foram 

acondicionadas em recipiente térmico e transportadas, para o LABOTEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03 – Coleta da água armazenada na cisterna para realizar as análises físico-

químicas em laboratório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04 - Recipiente plástico com capacidade para 2 litros, utilizado para armazenar e 

transportar amostras de água coletada nas cisternas para realizar as ánalises físico-

químicas.  

 

As análises bacteriológicas foram realizadas utilizando-se da técnica dos tubos 

múltiplos, para indicar o número mais provável (NMP) de E.coli. por 100 ml. Em 

relação aos parâmetros físico-químicos, determinou-se: cor, turbidez, pH, cloreto, 

nitrito, nitrato, ferro, dureza, alcalinidade, sulfatos e sólidos dissolvidos. 
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 4.5.2 Identificação das Práticas de Manuseio com a Água das Cisternas 

 

As práticas de manuseio das águas das cisternas foram identificadas através da 

aplicação de um formulário semi-estruturado, conforme Apêndice A, constituído por 

questões abertas e fechadas. Estes formulários foram aplicados à pessoa responsável 

pelo manuseio e gerenciamento da água da cisterna, após o consentimento livre e 

esclarecido, pós - informado em participar da pesquisa, conforme determina a 

Resolução 196/96 do Ministério da Saúde. 

No momento da aplicação do formulário, também foram realizados registros de 

observações, em caderno de campo e máquina fotográfica, sendo destacadas e 

caracterizadas as cisternas que apresentam alguns dispositivos construtivos higiênicos 

utilizados para a melhoria da qualidade da água, os quais são divididos em: 

a) presença e ausência de filtros 

b) presença e ausência de tampas 

c) presença e ausência de uma bomba-manual para captar a água da cisterna. 

 

4.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

As informações coletadas nos formulários aplicados nas residências foram 

processadas e analisadas estatisticamente, através de correlações multifatoriais entre as 

variáveis encontradas, relacionando os dados sobre captação, armazenamento, 

manuseio, uso e gerenciamento da água das cisternas, com os resultados das analises 

bacteriológicas e físico-químicas encontrados. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Serão apresentados neste capítulo os resultados relacionados à captação, 

armazenamento, manuseio e uso da água pluvial armazenada em cisternas em áreas 

rurais do município de Serrinha/Ba, obtidos no período de outubro de 2007 a janeiro de 

2008, bem como discussão dos mesmos.  

 

5.1 RESULTADOS FÍSICO-QUÍMICOS 

 

 

 A seguir serão demonstrados os resultados físico-químicos (pH, Cor, Turbidez, 

Cloretos, Nitrito, Nitrato, Ferro, Dureza, Alcalinidade, Sulfatos e Sólidos Dissolvidos) 

encontrados em 72 amostras de água armazenadas em cisternas rurais e a associação dos 

valores encontrados com as práticas de manuseio realizadas pelas famílias. 

 
Tabela 01 – Quantidade de amostras em unidade e porcentagem em função dos parâmetros 

físicos-químicos encontrados na água armazenada em cisternas rurais no município de 

Serrinha/Ba. 

Qualidade Físico-Química 

pH 

< 6,0 6 ≤ pH < 7,5 7,5 ≤ pH ≤ 9,5 > 9,5 Totais 

Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

0 0,0 30 41,7 42 58,3 0 0 72 100,0 

Cor (uC) 
≤ 1  1 < Cor  ≤  5,0 5 < Cor ≤ 15 > 15 Totais 

6 8,3 29 40,3 17 23,6 20 27,8 72 100,0 

Turbidez 

(UT) 

≤ 1  1< Turb. ≤ 5,0 5 < Turb.  ≤ 15 > 15 Totais 

Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

56 77,8 13 18,1 3 4,2 0 0,0 72 100,0 

Cloretos 

(mg/l) 

≤ 25  25 < Clore. ≤ 50 50 < Clore.  ≤ 250 > 250 Totais 

Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

55 76,4 4 5,6 13 18,1 0 0,0 72 100,0 

Nitrito 

(mg/l) 

≤ 0,1  0,1 < Nitri. ≤ 0,3  0,3 < Nitri. ≤ 1,0  > 1,0 Totais 

Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

72 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 72 100,0 

Nitrato 

(mg/l) 

≤ 2,0  2,0 < Nitra. ≤ 5,0  5,0 < Nitra. ≤ 10,0  > 10,0 Totais 

Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

32 44,4 31 43,1 9 12,5   0,0 72 100,0 

Ferro (mg/l) ≤ 0,1  0,1 < Ferro ≤ 0,2  0,2 < Ferro ≤ 0,3  > 0,3 Totais 
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Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

67 93,1 2 2,8 2 2,8 1 1,4 72 100,0 

Dureza 

(mg/l) 

≤ 10 10 < Dureza ≤ 250  250 < Dureza ≤ 500  >  500mg/l Totais 

Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

27 37,5 45 62,5 0 0 0 0 72 100,0 

Alcalinidade 

(mg/l) 

≤ 25  25 < Alc.. ≤ 50 50 < Alc.  ≤ 250 > 250  Totais 

Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

12 17 17 23 43 60 0   72 100 

Sulfatos 

(mg/l) 

≤ 25  25 <Sulfatos ≤ 50 50 < Sulfatos  ≤ 250 > 250 Totais 

Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

61 84,7 10 14 1 1,3 0 0 72 100 

Sólidos 

Dissolvidos 

(mg/l) 

≤ 100 100< Sol.Dis. ≤500  500< Sol.Dis. ≤ 1000  > 1000 Totais 

Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

61 85 11 15 0 0 0 0 72 100 

 

 

Na Tabela 1 verifica-se que o pH mínimo das amostras de água armazenadas nas 

cisternas rurais foi 6 e o máximo 9, portanto, na faixa definida na resolução 518/04 do 

MS para consumo humano. Dentre as cisternas analisadas 41,7% se encontram entre o 

intervalo igual ou maior a 6 e menor que 7,5 e 58,3 % no intervalo igual ou maior a 7,5 

e menor ou igual a 9,5. 

Pelos resultados obtidos verifica-se que a água da chuva armazenada nas 

cisternas tem pH básico (58,3% com pH na faixa de 7,5 a 9,5). Esta condição também 

foi observada por Jaques et al (2005) que verificou o aumento do pH da água de chuva 

após a passagem por telhados de cimento.  

Ao retratar o pH da chuva, Cardoso et al (2005), enfatizaram que a sua redução 

acarreta a solubilização do alumínio presente em altas concentrações nos revestimentos 

de cimento, podendo haver acréscimo na concentração deste elemento superiores ao 

permitido pela Portaria 518/04 do MS, ou seja, o baixo pH da chuva eleva a liberação 

do alumínio. Nesta pesquisa não foi observada a correlação entre a redução do pH e a 

solubilização do alumínio, mesmo porque o pH mínimo encontrado (6) está próximo do 

neutro, logo, a água é ligeiramente ácida. 

Em relação à cor 27,8% do total das amostras analisadas (equivalente a 20 

cisternas rurais – Tabela 01) apresentaram valores acima do limite estabelecido pela 

Portaria Nº 518/04 do MS (VMP 15uH).  Estes valores apresentaram-se na faixa de 20-

40uH. Na faixa de cor estabelecida na Portaria 518/04, 72,2 % dos resultados das 

amostras atenderam o padrão de qualidade da água para o consumo humano. Resultado 

similar foi relatado por Kato (2006) ao verificar a cor da água armazenada nas cisternas 
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no município de Poço Redondo- SE.  

Na Tabela 01 verifica-se que 95,9% das amostras de água das cisternas 

pesquisadas a turbidez ficou na faixa de 0 a 5, conseqüentemente, no padrão da Portaria 

518/04 do MS. O percentual de 4,2% das amostras de água a turbidez não se enquadra 

nos padrões estabelecidos pela referida portaria. 

Na cisterna de número 70, cuja amostra de água excedeu o limite da turbidez 

para consumo humano (6UT), cor igual a 20uH e 84mg/l de sólidos dissolvidos, foi 

observado que  a mesma se encontrava aberta e a retirada da água é através de balde 

armazenado na cozinha e chão.  

Quanto à cisterna de número 26 a turbidez registrada foi pouco superior ao 

padrão para consumo humano (6UT). Nesta, foram registrados: 106mg/l de sólidos 

dissolvidos; presença de árvores com 5 metros de distância, folhas retidas no telhado, 

que a retirada da água era através de balde; o armazenamento do balde era pendurado na 

cozinha; a cisterna estava fechada, porém com criatório de peixe. Registrou-se, também, 

que não fornece alimento para os peixes, entretanto, sabe-se que em água de chuva sem 

fornecer alimento não há como peixe sobreviver. 

  Quanto ao Ferro, observa-se também que só uma cisterna, das 72 pesquisadas, 

apresentou concentração superior ao limite estabelecido pela Portaria 518/04 do MS 

(Tabela 01). Considerando que o Ferro nesta concentração não traz efeitos deletérios 

para o homem, a água da cisterna pode ser consumida pelo homem. 

Os valores registrados para nitrito e nitrato neste trabalho (Tabela 01) 

encontram-se nos limites estabelecidos pela Portaria n 518/04. Quanto ao nitrito apenas 

duas amostras ultrapassaram o limite máximo permitido de 0,02 mg/l pala Resolução de 

Diretoria Colegiada – RDC 274, de 22 de setembro de 2005, que estabelece os 

parâmetros de qualidade para água mineral. Todas as outras amostras referentes ao 

nitrito e nitrato estão em conformidade com esta portaria.  

A encontrada pode ser oriunda dos carbonatos e bicarbonatos existentes no 

concreto utilizado na constituição da cisterna. Este fato foi observado por Silva (2006).  

Quanto a pH, Cloretos, Nitrito, Nitrato, Dureza, Alcalinidade, Sulfato e Sólidos 

Dissolvidos (qualidade físico-química) verifica-se que atendem a Portaria 518/04 do 

MS. Conseqüentemente, quanto a estes parâmetros a água armazenada nas cisternas 

pode ser consumida pelo homem, sem restrição. 
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5.2 RESULTADOS BACTERIOLÓGICOS 

 

 

A tabela 02 revela os resultados da análise bacteriológica da água armazenada em 72 

cisternas rurais no município de Serrinha.  

 

Tabela 02 – Quantidade de amostras em unidade e porcentagem em função dos parâmetros 

bacteriológicos encontrados na água armazenada em cisternas rurais no município de 

Serrinha/Ba. 

Qualidade Bacteriológica 

Escherichia coli 

(NMP/100 ml) 

≤ 1,1  1,1 < E.C. ≤ 23 > 23 Presença Ausência 

Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

10 13,9 8 11,1 54 75,0 72,0 100,0 0,0 0,0 

 

Em todas as amostras de água de cisternas rurais analisadas, em um total de 72 

(setenta e duas) foi confirmada a presença de Coliformes totais e de Escherichia coli 

(E.coli) (Tabela 02). Os valores obtidos variaram entre 1,1 e maior que 23 NMP/100 ml, 

distribuídos da seguinte forma: 13,9% das cisternas pesquisadas apresentaram valores 

para E.coli (NMP/100 ml) no intervalo zero a menor ou igual a 1,1%; 11,1% os valores 

para E.coli ficaram na faixa entre maior que 1,1 e menor ou igual a 23; e 75% 

apresentaram valores para E.coli superiores a 23 NMP/100 ml.  

Comparando-se os resultados de E.coli obtidos nas cisternas pesquisadas nas 

comunidades rurais de Serrinha Ba (Tabela 02) com o padrão definido na Portaria 

518/04 do MS verifica-se que a água não é adequada para consumo humano, sem 

desinfecção.  

A contaminação com Coliforme e E.Coli da água armazenada nas cisternas 

rurais pode ser atribuída às práticas de captação, armazenamento, uso, manejo e 

gerenciamento adotadas pelas famílias conforme descritas na seqüência: 

 

5.3 RESULTADOS DAS PRÁTICAS DE MANUSEIO E GERENCIAMENTO DA 

ÁGUA DE CHUVA ARMAZENADA NAS CISTERNAS.  

 

 

Nas Tabelas 03, 04 e 05 estão registrados as práticas de captação, armazenamento, 

gerenciamento e manuseio da água armazenada em 72 cisternas no município de 
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Serrinha/BA observações diversas de campo e as correlações entre as variáveis que 

interferem na qualidade bacteriológica da água.  

 
Tabela 03 – Quantidade de amostras em unidade e porcentagem em função dos fatores 

relacionados à captação, armazenamento, uso e manejo da água armazenada em cisternas rurais 

realizada pelas famílias no município de Serrinha/BA. 

Fatores observados 

Tipo de água 

armazenada 

Chuva Chuva/Barreiro Chuva/Embasa   Totais 

Quantidade % Quantidade % Quantidade %   

  

 

  

Quantidade % 

37 51,0 3 4,6 32 44,4 72 100 

Desvio da 
primeira água 

de chuva  

  não     Totais 

Quantidade % Quantidade % Quantidade %   

  

Quantidade % 

63 88,8 9 11,2 0 0,0 72 100,0 

Período de 
armazenament

o da água 

menos de 1 ano Um ano Mais de um ano   Totais 

Quantidade % Quantidade % Quantidade %   

  

  

  

Quantidade % 

15 20,8 25 34,7 32 44,4 72 100,0 

Tempo de 
construida as 

cisternas 

menos de 1 ano Um ano Mais de um ano   Totais 

Quantidade % Quantidade % Quantidade %   

  

  

  

Quantidade % 

7 9,7 11 15,3 54 75,0 72 100,0 

Período de 

limpeza 

semestral anual 

mais de um 

ano/quando seca   Totais 

Quantidade % Quantidade % Quantidade %   

  

  

  

Quantidade % 

5 6,9 58 80,6 9 12,5 72 100,0 

Quando lavou a 

primeira vez 

menos de 1 ano com um ano nunca foi lavada 

quando 

construída Totais 

Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

0 0 0 0 2,0 2,8 70,0 
97,

2 
72 100,0 

Quando lavou a 
última vez 

menos de 1 ano Com um ano 

mais de um 

ano/nunca foi 

lavada   Totais 

Quantidade % Quantidade % Quantidade % 
  

  

  

  

Quantidade % 

20 27,8 32 44,4 20 27,8 72 100,0 

como retira a 
água balde bomba 

balde e 

bomba/outros   Totais 
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Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

  

  

  

  

Quantidade % 

51 70,8 16 22,3 5 6,9 72 100,0 

se balde, onde 

guarda 

sobre cisterna pendurado cozinha  chão da cozinha qualquer lugar Totais 

Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

8 10,7 44 60,6 19 27,0 1 1,7 72 100,0 

Utiliza o balde 

só  para a 
cisterna 

sim Não     Totais 

Quantidade % Quantidade %   

  

  

  

  

  

  

  

Quantidade % 

60 83,3 12 16,7 72 100,0 

Animal na bica 

sim Não     Totais 

Quantidade % Quantidade %   

  

  

  

  

  

  

  

Quantidade % 

9 12,5 63 87,5 72 100,0 

Utilidade da 

água 

beber /cozinhar Tudo     Totais 

Quantidade % Quantidade % 

  

Quantidade % 

63 87,5 9 12,5 72 100,0 

Cisterna aberta 

/ fechada 

aberta Fechada     Totais 

Quantidade % Quantidade %   

  

  

  

Quantidade % 

14 19,4 58 80,6 72 100,0 

Peixes dentro 
das cisternas 

sim Não     Totais 

Quantidade % Quantidade %   

  

  

  

  

  

Quantidade % 

20 27,8 52 72,2 72 100,0 

Se sim, espécie 

piaba Traíra    Totais 

Quantidade % Quantidade % 

 

  

  

  

  

Quantidade % 

47 65 25 35 72 100,0 

Fornece 
alimento 

sim Não     Totais 

Quantidade % Quantidade %   

  

  

  

  

  

  

  

Quantidade % 

14 20 58 80 72 100,0 

Participou de 
capacitações 

sim não     Totais 

Quantidade % Quantidade %   

  

  

  

Quantidade % 

37 51,4 35 48,6 72 100,0 

Presença de 

árvores 

sim Não   Totais 

Quantidade % Quantidade % 

  

Quantidade % 

32 44,5 40 55,5 72 100,0 

Distância entre 

a área de 

captação e as 

árvores (metros) 

Entre 1 e 10 Entre 11 e 20 Entre 21 e 30 >31 Totais 

Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

17 53,1 12 37,5 2 6,2 1 3,2 72 100,0 
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Observação da 

quantidade de 
água 

armazenada 

nas cisternas 

Pouca Metade Cheia  Totais 

Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

 

Quantidade % 

39 54,1 21 29,2 12 16,7 72 100,0 

 

 

Tabela 04 – Quantidade de amostras em unidade e porcentagem em função do tipo de água 

analisada no município de Serrinha/BA. 

Quantidade % Quantidade % Quantidade % Quantidade %

57 79,2 14 19,4 1 1,4 72 100

Tipo de água analisada

Água 
coletada para
a análise

Chuva chuva/embasa chuva / barreiro Totais

 
 

 

Tabela 05 – Valores referentes às correlações existentes entre algumas práticas de manuseio e 

parâmetros bacteriológicos e físico-quuímicos da água de chuva armazenada em cisternas rurais 

no município de Serrinha/BA. 

Correlações  Valores  

Cor/Mistura 0,011 

Cor/Peixe 0,005 

Cor/Fornece alimento ao peixe o,1128 

Cor/Recipiente Aberto -0,196 

Cor/Desv.água -0,17 

Cor/Balde -0,1237 

Cor/Bomba Manual 0,1237 

Cor/E.c < 1 -0,034 

 Cor/ 1,1<E.c < 23 0,0614 

Cor/E.c >23 -0,0167 

Turbidez/Mistura 0,018 

Turbidez/Peixe 0,1 

Turbidez/Fornece alimento ao peixe -0,24 

Turbidez/Recipiente Aberto 0,002 

Turbidez/Desv.água 0,065 

Turbidez/Balde 0,0498 

Turbidez/Bomba Manual -0,0498 
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 Turbidez/E.c < 1 -0,041 

 Turbidez/ 1,1<E.c < 23 0,027 

 Turbidez/E.c > 23 0,005 

Cloreto/ Mistura 0,011 

Cloreto/Desv.água -0,152 

Dureza/Mistura 0,014 

Dureza/Desv.água 0,0567 

E.c <1/Peixe -0,081 

1,1<E.c < 23/Peixe -0,13 

E.c > 23/Peixe 0,0135 

E.c <1/Balde -0,4139 

E.c <1/Bomba Manual 0,4139 

1,1<E.c < 23/Balde -0,4212 

1,1<E.c < 23/Bomba Manual 0,0412 

 

 

Na Tabela 03 verifica-se que 88,8% das famílias entrevistadas desviam a 

primeira água da chuva para armazenar nas cisternas e 11,2 % não excutam esta prática. 

O desvio da primeira água da chuva consiste em uma prática de primordial importância 

para reduzir a quantidade de matéria orgânica e mineral (folhas, excretas de animais, 

restos de animais mortos e poeira) que são transportadas do sistema de captação para o 

reservatório, junto com esses materiais podem estar presente os coliformes. 

Mesmo afirmando desviar a primeira água da chuva as famílias utilizam outros 

hábitos e comportamentos que podem comprometer a qualidade da água, como sejam: 

não fazer limpeza periódica da cisterna, deixar a cisterna aberta, retirar água com 

vasilha sem a higiene adequada, guardar a vasilha de retirada de água em local 

inadequado, criar peixes nas cisternas, fornecer alimento para os peixes, plantar árvores 

ou construir as cisternas próximas às áreas de captação (telhados, principalmente). 

Tavares et al (2007) identificou que 23,5% das famílias de duas comunidades 

rurais de São João do Cariri/PB não desviam a água da primeira chuva como uma 

medida preventiva para a entrada de resíduos, com essa prática a probabilidade de 

contaminação nas cisternas é ampliada. 

Pela Tabela 3 observa-se que 44,5 % das cisternas estão próximas de árvores, e 
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destas, 90,6% estão com menos de 20 metros das cisternas e 9,4 se encontram com mais 

de 21 metros de distância. O vento carrega as folhas maduras e secas das árvores 

depositando-as nas áreas de captação, folhas estas que são arrastadas, juntamente com 

poeira, excretas de animais e até mesmo animais mortos para os reservatórios, ou 

depositando-as diretamente nas cisternas através das tampas abertas. A estrutura física e 

a conservação dos telhados (áreas de captação da água de chuva) também contribuem 

para aumentar a probabilidade de contaminação da água. A conservação das áreas de 

captação como medida preventiva para melhorar a qualidade da água armazenada nas 

cisternas foi citada por Gould, 1999, Evans, 2005, Silva, 2006 , Kato, 2006. 

Através dos registros das observações de campo foram evidenciados alguns 

dispositivos construtivos que podem auxiliar na melhoria da qualidade da água 

armazenada nas cisternas como, por exemplo, utilização de filtro e tela de naylon para 

retenção de material grosseiro arrastado dos telhados, Figuras 05 e 06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05 - Filtro que tem a função de reduzir a quantidade de Matéria Orgânica 

armazenada nas cisternas rurais. 
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Figura 06 - Tela de naylon que tem a função de reduzir a quantidade de Matéria 

Orgânica armazenada nas cisternas rurais. 

 

Os filtros são formados por tubo de PVC e contém uma bola de isopor no seu 

interior. A água da chuva entra neste tubo à medida que é escoada pelo telhado. Quando 

este se encontra cheio, a bola de isopor impede a entrada de água, sendo esta escoada 

por outra tubulação diretamente ligada a cisterna. Assim, ocorre o desvio da primeira 

água de chuva, minimizando a quantidade de matéria orgânica retida na área de 

captação. 

As telas e filtros retêm material grosseiro, mas deixam passar material mais fino 

como poeira e dejetos de animais, com facilidade, possibilitando a contaminação da 

água armazenada nas cisternas. Para minimizar a contaminação Andrade (2004) reforça 

a importância de um dispositivo automático para desviar as primeiras águas de cada 

chuva, constituindo uma barreira física de proteção sanitária para as cisternas. Este 

dispositivo tem a importância comparável à cobertura do reservatório, manter a tampa 

fechado e fazer a captação da água através de tubulação. 

Algumas famílias afirmaram retirar o suporte que interliga o sistema de captação 

ao sistema de armazenamento da água para evitar problemas construtivos, como por 

exemplo, as rachaduras oriundas da exposição aos raios solares, evitar que a água da 

primeira chuva seja inserida diretamente na cisterna, conseqüentemente que o material 

acumulado no sistema de captação e transporte chegue ao reservatório, pratica esta 

confirmada através da Figura 07. 

 

 

 



 

 
 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07 - Tubulação que interliga o sistema de captação ao sistema de armazenamento 

da água da chuva retirada. 

 

Nesta trabalho observou-se que das famílias pesquisadas 37 (51,0%) afirmam 

que armazenam ou já armazenaram somente a água de chuva, 32 (44,4%) misturam 

água de chuva com água da EMBASA e 3 (4,6%) misturam a água de chuva com água 

de barreiro (Tabela 3).  

O procedimento de mistura a água de chuva com outras fontes de água, 

identificado nesta pesquisa, está de acordo com resultados obtidos por Tavares et al 

(2007). Pois, a reserva de água captada das chuvas, na maioria dos casos, não é 

suficiente para a família passar pelo período de estiagem, em decorrência da forma de 

gerenciamento adotada, do tamanho do reservatório, da precipitação, dos períodos de 

chuvas, entre outros. Desta forma, tem-se como conseqüência a compra de água e 

armazenamento na cisterna construída para reservar água de chuva.  

A mistura da água da chuva com outros tipos de água não está de acordo com os 

objetivos dos programas de implantação de cisternas, uma vez que estas foram 

construídas para  armazenar somente água pluvial. Ao misturar a água da chuva com a 

água proveniente da EMBASA, o problema de qualidade reside na forma de captação e 

armazenamento e transporte dessa água, pois, em muitas circunstâncias é realizado em 

veículos com higiene e manuseio duvidosos (FIGURA 08), posto que, segundo o 

relatório anual de informação ao consumidor do ano de 2007, emitido pela EMBASA, a 

qualidade da água distribuída no município de Serrinha Ba atende a Portaria 518/04 do 

MS em 100% das amostras, em relação à presença de Coliformes.  
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Figura 08 – Abastecimento do carro pipa com água fornecida pela Embasa. 

 

A mistura da água de chuva com a água oriunda de barreiros (Figura 09) 

consiste em uma prática que contamina a água, pois, esta água não se encontra de 

acordo com os padrões de potabilidade para consumo humano, uma vez que está 

susceptível à contaminação por dejetos de animais e resíduos sólidos lixiviados pela 

água da chuva. Esta afirmativa tem como fundamento estudos realizados por Ceballos et 

al (1999), que identificou valores de coliformes fecais de 1.000UFC/100 mL em 50% 

das amostras analisadas de águas de açude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09 - Barreiro utilizado por algumas famílias para captar água nos períodos de 

estiagem e armazenar nas cisternas rurais construídas para armazenara água de chuva.   
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Das famílias entrevistadas, 97,2 % afirmam que lavaram as cisternas assim que 

foram construídas. 6,9% das famílias realizam a limpeza semestral, 80,6% anualmente e 

12,5% em um período superior a um ano ou quando seca, e que a limpeza é realizada 

com a água que ainda restava na cisterna, água sanitária e utensílios domésticos 

(vassoura, balde e pano) limpos e somente utilizados para este fim, 27,8% das famílias 

entrevistadas lavaram as cisternas pela última vez há um ano.  

Recomenda-se que as cisternas sejam lavadas assim que forem construídas, 

quando estiverem em um período de construção igual a 1 ano ou quando estiverem sem 

água armazenada. 

Em 75% das cisternas estudadas o período de construção era superior a 1 ano e 

como a lavagem (limpeza) só ocorreu após a construção ou quando seca e não há habito 

de desinfecção da água, periodicamente, a probabilidade de acumulação de matéria 

orgânica ao longo do tempo é real, conseqüentemente o ambiente fica favorável para 

prevalecer a contaminação por E.coli, conforme verificado em todas as amostras 

analisadas.  

As águas armazenadas nas cisternas coletadas e analisadas foram de origem 

diversa. Destas, 79,2% eram provenientes da chuva, 19,4% de chuva misturada com a 

água da Embasa e 1,4% de chuva misturada com a água de barreiro (apenas uma família 

utilizou-se dessa prática). 

Ainda que as famílias desviem a primeira água da chuva e que a cisterna possua 

barreiras físicas, a exemplo de tela, filtro, a limpeza das cisternas e a forma como esta 

ação é realizada consiste em práticas de importância sanitária e de manutenção 

necessária para evitar a contaminação por E.coli, pois, a matéria orgânica ou mineral 

que passou pelo sistema de transporte pode estar contaminada e fica depositada no 

fundo deste recipiente, assegurando a permanência da contaminação. 

Para retirar a água armazenada nas cisternas, 70,8% das famílias estudadas 

utilizam somente o balde, 22,3% utilizam bomba manual, 6,9% usam o balde e/ou 

bomba manual e outros tipos de recipientes. 

Dentre os recipientes utilizados pelas famílias entrevistas, os objetos mais 

citados para realizar a captação da água armazenada nas cisternas foram balde e bomba 

manual. A bomba manual consiste em um equipamento localizado externamente à 

cisterna, que serve para  evitar o contato direto da família com a água da cisterna, 

reduzir a entrada de animais e matéria orgânica ou não, pois, a probabilidade da tampa 

permanecer fechada é maior e também minimiza a utilização de recipientes sem as 
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necessárias condições de higiene para captar a água armazenada (Figura 10). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Utilização da Bomba Manual 

  

O uso de balde para retirar água das cisternas possibilita o aumento da 

concentração de E.coli na água. No caso dessa pesquisa verifica-se que 94,12% das 

famílias que utilizam somente o balde foram registrados os maiores valores de E.coli 

por 100 mL e em 81,25% das famílias que apenas utilizam a bomba manual foram 

registrados valores menores de E.coli por 100 mL. Para os autores SILVA et al (2006), 

ANDRADE (1999), TAVARES (2007), a utilização da bomba manual é um dos 

melhores mecanismos preventivos para evitar a contaminação da água das cisternas 

durante a coleta para uso. 

Foram registradas elevadas concentrações de E.coli, em uma família que apenas 

utiliza a bomba manual, este fato pode ser justificado pela associação de outros tipos de 

manejo da água que interferem na sua qualidade, dentre eles: cisterna aberta e presença 

de animais na bica. 

Outro fator que aumenta a probabilidade de contaminação da água das cisternas 

é o acondicionamento do balde em condições higiênicas inadequadas. Observou-se que 

60,6% das famílias acondicionam o balde na cozinha associado a algum tipo de suporte, 

27%, no chão da cozinha, 10,7%, sobre a cisterna e 1,7% em qualquer lugar. (Figuras 
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11,12 e 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11- Recipiente (Panela de alumínio) utilizado para captar água da cisterna e 

guardado na cozinha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Recipiente utilizado para captar a da cisterna e guardado na cozinha com 

suporte específico. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Recipiente utilizado para captar a água da cisterna e guardado sobre a 

mesma. 
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Na Tabela 03 verifica-se que 83,3% das famílias utilizarem somente o balde para 

captar a água armazenada das cisternas e na Tabela 02 verifica-se que a contaminação 

microbiológica ocorreu em 100% das cisternas. A contaminação pode ser explicado 

pelo uso de balde acondicionado em locais impróprios.  

Nesta pesquisa houve predominância na utilização de balde para captar a água 

armazenada nas cisternas (83,3% das famílias), fato este verificado por Tavares (2007) 

no semi-árido Paraibano, onde 47,1% dos entrevistados recorrem a este recipiente e 

41,2% utilizam a bomba manual.  

Das famílias que utilizam o balde e que armazenam na cozinha associado a 

algum tipo de suporte, 45,4% participaram de algum tipo de capacitação sobre o 

manejo, cuidados e tratamento da água da cisterna.  

Durante as coletas e através de registros de observações de campo foi verificado 

que 19,4% das tampas de cisternas encontravam-se abertas. Enquanto, um percentual de 

80,6% encontrava-se fechadas (Figuras 14 e 15). 

As cisternas cujas tampas foram encontradas abertas, com percentual de 78,5%, 

apresentaram uma maior quantidade da concentração de E.coli por amostra de água. Nas 

cisternas com tampas fechadas foram observados os menores valores de concentração 

de E.coli.  

A manutenção das tampas fechadas possibilita que seja inserida e acumulada 

uma menor quantidade de matéria orgânica na água armazenada das cisternas. Quando 

as tampas estão abertas, ocorre o contrário, permite que sejam depositados resíduos, 

ampliando a possibilidade de contaminação da água. Com a tampa aberta também 

ocorre uma maior evaporação da água, reduzindo sua quantidade, possibilitando que 

muitas famílias utilizem outras fontes de água com maior probabilidade de estarem 

contaminadas.  

Todas as cisternas cuja água foi analisada nesta pesquisa continham tampas 

construídas com zinco ou de alumínio.  
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Figura 14 -  Tampa da Cisterna Fechada   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Tampa da Cisterna Aberta 

 

A prática relacionada à inserção de peixes no interior das cisternas foi adotada 

por 27,8% das famílias pesquisadas. As espécies relatadas foram piaba, com uma 

representatividade de 65% e traíra com 35%. Deste percentual, 20% das famílias 

fornecem alimentos, preferencialmente o arroz.  

Inserir peixes na água e fornecer qualquer tipo de alimento aumenta a 

probabilidade de contaminação da água das cisternas, tornando-a imprópria ao consumo 

humano. A prática de criar peixes foi identificada pelas famílias como uma forma de 

melhorar a qualidade da água armazenada, visto que as larvas do mosquito que 

desenvolve nos reservatório (cabeça de prego) são alimento para os peixes. Percebe-se 

que criar peixe nas cisternas é um hábito cultural de parcela dessas famílias.  

Dentre estas famílias, 48,6% não participaram de algum tipo de capacitação com 

o objetivo de discutir os métodos mais adequados sobre manejo, cuidado e tratamento 

da água da chuva armazenada nas cisternas. Estas capacitações são importantes, pois 

seu conteúdo possibilita que o manuseio da água seja realizado de forma correta, 

diminuindo a contaminação por E.coli.   

O uso da água da cisterna para beber e cozinhar foi registrado por 87,5 % dos 
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entrevistados. O fato demonstra a importância de existir  efetivo controle de vigilância 

sanitária, associando e aperfeiçoando as estratégias de captação, transporte, 

armazenamento e  manuseio realizadas pelas famílias.  

A fonte de armazenamento da água no interior dos domicílios tem maior 

predominância dos potes, representando um percentual de 62% de famílias que apenas 

possuem este item. 

Em relação aos tratamentos realizados na água armazenada nas cisternas, 31,9% 

das famílias tem o hábito de coar a água a ser inserida nos potes, 25% realiza o coar e o 

filtrar, 15% filtrar e 1,3% coar, clorar e filtrar. Foi constatado que 6,9% das famílias 

inserem enxofre na cisterna como uma forma também de tratamento da água. 

Entretanto, este fato não foi estudado em detalhes nesta pesquisa. 

Nessa pesquisa identificou-se que 38% das famílias possuírem o filtro, mas foi 

observada, também, a presença dos potes nos domicílios. Na zona rural há uma prática 

de armazenar a água utilizada para o consumo humano em potes construídos com barro. 

De acordo com as correlações encontradas nesta pesquisa e apresentadas na 

Tabela 5, não se pode confirmar que há uma relação direta e isolada de que uma única 

prática realizada pelas famílias pode alterar a qualidade da água no que se refere aos 

parâmetros bacteriológicos e físico-químicos. Os valores encontrados são baixos, 

evidenciando que um único fator não se caracteriza como determinante para a 

contaminação da qualidade da água, mas sim, a associação dos mesmos, dentre eles: a 

mistura de água da chuva com outros tipos de água, inserção de peixes, reservatórios 

abertos, proximidade com árvores, utilização do balde acondicionado inadequadamente 

para retirar água nas cisternas, manter as cisternas abertas, entre outras práticas já 

descritas. Assim, em algumas situações em que a cisterna estava fechada, mas houve a 

contaminação por E. coli, pode observar que as famílias possuem o hábito de criar 

peixes, realiza a captação da água com o balde, sendo este utilizado para várias fins ou 

guardado em condições higiênicas inadequadas, ocorrendo a contaminação. Vale 

ressaltar que a coleta da água foi realizada em um período que 54,1 % das cisternas 

continham pouca água. Este fator contribui para o aumento da quantidade de matéria 

orgânica diluída e em suspensão, ampliando a probabilidade de contaminação por 

E.coli. 
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 6 CONCLUSÕES  

 

Quanto às características físico-químicas verifica-se que a água pluvial armazenada em 

cisternas atende a Portaria Nº 518/04 do MS e a RDC Nº 274, de 22 de setembro de 

2005 sobre água mineral, com pequeno desvio quanto ao Ferro (apenas uma amostra se 

encontrava superior ao limite máximo), quanto à turbidez (18 amostras se encontravam 

com turbidez pouco superior a 5) e cor (20 amostras se encontravam com cor superior 

ao limite estabelecido pela portaria Nº 514/04). Conseqüentemente, quanto aos 

parâmetros físico-químicos avaliados a água pluvial armazenada nas cisternas pode ser 

consumida pelo homem, sem restrição. 

Em todas as amostras de água de cisternas rurais analisadas, em um total de 72 (setenta 

e duas) foi confirmada a presença de Coliformes totais e de Escherichia coli (E.coli),  

A água armazenada em cisternas na região de Serrinha Ba deve passar pelo tratamento 

da desinfecção antes de ser consumida. 

A contaminação da água armazenada nas cisternas, na região de Serrinha Ba, está 

associada a práticas inadequadas das famílias como sejam: preservação inadequada da 

área de captação, não desvio da primeira água de chuva, criar peixes nas cisternas, 

retirar água da cisterna com balde sem a devida higiene e armazenamento e deixar a 

cisterna aberta.   

A captação e armazenamento de água de chuva em cisternas é uma solução para 

abastecimento de água de qualidade para consumo humano, associando à adoção de 

medidas mais adequadas para que o nível de contaminação possa ser minimizado. 

Para evitar a contaminação da água, as famílias necessitam assumir alguns cuidados 

com a água a ser ingerida, assim como na forma de armazenamento da mesma:  

a) Manter a cisterna fechada 

b) Não criar peixes como uma forma de tratamento e não fornecer alimentos 

c) Lavar as cisternas anualmente ou quando esta estiver seca. 
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d) Desviar a primeira água de chuva 

e) Observar e higienizar o sistema de tubulação que interliga a área de captação 

com a área de armazenamento de água. 

f) Realizar a desinfecção da água anteriormente ao consumo 

g) Sempre lavar a cisterna assim que esta for construída e secar 

h) Utilizar preferencialmente a bomba manual em substituição ao balde. Caso a 

cisterna não possua este dispositivo, utilizar o balde somente para retirar água da 

cisterna e guardá-lo em condições higiênicas adequadas.  
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7 RECOMENDAÇÕES 

 

Há necessidade de intensificar treinamentos quanto ao gerenciamento e manuseio de 

forma adequada para garantir a qualidade da água armazenada nas cisternas. 

 

Integrar às ações dos Agentes Comunitários de Saúde para auxiliar nas estratégias de 

educação sanitária sobre os cuidados com a qualidade d´água armazenada nas cisternas, 

já que estes são atores em contato direto com o público que dispõe desta tecnologia 

social. 

 

Implantar estratégias relacionadas ao processo de desinfecção da água armazenada nas 

cisternas rurais, de forma a garantir água em qualidade e quantidade suficientes ao 

consumo humano. 
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ANEXO A – Comunidades do município de Serrinha/BA que possuem cisternas 

como fonte de utilização da água pra consumo humano 

 

 

Tabela 06 - Comunidades Atendidas com Cisternas Segundo os Programas 

P1MC CAR 

Amparo Água Boa 

Barra Grande Brejo 

Caatinga do Vieira Caldeirão 

Laje* Campo Redondo 

Laje Grande Campo Redondo I 

Muribeca Canto 

Queimadas Descanso 

Saco do Correio Laje Grande 

Saco do Moura Alto dos Pilões 

Vertente Tamburi 

Viração Mocambo/Guanabara 

Tanque do Meio Levada 

Canto Saco do Correio 

Cajueiro Grande Camiranga 

 Salgado 

 Subaé* 
 

*As comunidades de Laje e Subaé possuem água encanada, portanto, não serão 

utilizadas na pesquisa. 
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ANEXO B - Comunidades do município de Serrinha/BA que possuem cisternas 

construídas pelo P1MC como fonte de utilização da água pra consumo humano. 

 

Tabela 07. Número de Cisternas Implantadas pelo P1MC 

P1MC 

Comunidades Número de Cisternas 

Amparo 30 

Barra Grande 32 

Caatinga do Vieira 30 

Canto 30 

Cajueiro Grande 30 

Laje* 30 

Laje Grande 32 

Muribeca 30 

Queimadas 30 

Saco do Correio 40 

Saco do Moura 30 

Tanque do Meio 31 

Vertente 30 

Viração 30 

TOTAL 435 
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ANEXO C - Comunidades do município de Serrinha/BA que possuem cisternas 

construídas pela CAR como fonte de utilização da água pra consumo humano. 

 

Tabela 08. Número de Cisternas Implantadas pela CAR 

Comunidades Número de Cisternas 

Água Boa  

87 

Brejo  

Caldeirão  

Campo Redondo 85 

Campo Redondo I  
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Canto  

Descanso  

Laje Grande  

Alto dos Pilões  

Tamburi  

Mocambo/Guanabar

a 

46 

Levada 51 

Saco do Correio 78 

Camiranga 122 

Salgado 49 

Subaé 80 

TOTAL 655 
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APÊNDICE A - Formulário aplicado 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL E 

AMBIENTAL 

1.A água da cisterna vem: 

Formulário 

 

Município:______________________________________________________ 

Comunidade:___________________________________________________ 

Nome da Família:________________________________________________ 

Nome do(a) Entrevistador(a):______________________________________ 

Data da Entrevista:_______________________________________________ 

N da Cisterna: ____________________________________________________ 

Renda Mensal: ____________________________________________________ 

Escolaridade:______________________________________________________ 

 

 

(  ) chuva  (  ) barreiro   (   ) carro pipa   (  ) outras fontes. 

Qual?_______________________________________________ 

 

2. Você já colocou água sem ser da chuva? (  ) Sim   (   ) Não.Se sim, qual o tipo de 

água?_______________________________________________________ 

 

 

3. A água da primeira chuva é colocada diretamente na cisterna?   

(   ) Sim   (    )  Não.  

 

 

4. Há quanto tempo à água está armazenada na cisterna? __________________ 
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5. De quanto em quanto tempo você lava a 

cisterna?_____________________________________________________ 

 

6. Como você faz para lavar e o que 

usa?_____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

7. Já foi colocado peixe na cisterna?(   ) sim    (   )  não 

 

8. Se sim, qual a espécie?_____________________________________________ 

 

9. Dá algum tipo de comida para o peixe ? (   ) Sim. Qual: _________________   (  ) 

não 

10. Como é retirada a água da cisterna: 

________________________________________________________________

________________________________________________________ 

11. O que é usado para retirar a água da cisterna: 

 

(   ) balde  (   )  bomba-gude  (   ) outros 

 

12. Caso use o balde, este é guardado 

onde?_________________________________ 

 

13. É usado só para pegar a água da cisterna? (   ) Sim   (  ) Não 

 

14. É colocado algum produto químico diretamente na cisterna? 

 (   ) sim   (   )  não 

 

15. Se sim, qual o produto?________________________________________ 

 

   

  16. Você já encontrou algum animal na bica (   ) Sim   (   ) Não. Se sim, 
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qual?__________________________________________________________ 

 

17.  A água da cisterna é usada para 

quê?_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

18. Você armazena a água da cisterna para beber no: 

 

(  ) pote   (  ) filtro   (  ) outro recipiente:________________________________ 

 

19. Antes de beber a água, quais os tratamentos que você faz? 

 

(  ) coar   (  ) clorar   (  ) ferver (  ) filtrar   (  ) hipoclorito de sódio  (  ) não realiza 

nenhum tratamento 

 

20. Você recebeu algum curso para falar sobre os cuidados com a água da cisterna? 

(   ) Sim   (   ) Não 

 

21. Antes da cisterna, onde você pegava a água para beber e 

cozinhar?___________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

22. Quanto tempo gastava para pegar a água para beber e cozinhar? 

______________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

23. Você considera a água da chuva boa para beber? Explique. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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24. Usa enxofre na água? 

(   ) sim   (   )  não 

 

Observações Complementares: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Ficha de Observação 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL E     AMBIENTAL 

 

Roteiro Guia para Observação em Campo 

Telhado: 

 

(    ) Amianto   (   ) cerâmica      (    ) outro 

 

Presença de Fossa; 

 

(    ) sim               (    ) não 

 

Distância para a cisterna _____________ m 

 

Presença de árvores 

 

(    ) sim               (    ) não 

 

Distância para a cisterna _____________ m 

 

Presença de chiqueiro; 

(    ) sim               (    ) não 

 

Distância para a cisterna _____________ m 

 

Presença de galinheiro 

 

(    ) sim               (    ) não 

 

Distância para a cisterna _____________ m 

 

Presença e Curral 

 

(    ) sim               (    ) não 

 

Distância para a cisterna _____________ m 

 

A cisterna está: 

(   ) aberta            (   ) fechada. Cisterna: (  ) cheia com água  (  )metade  (  ) menos da metade. 

tro_____________ 
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APÊNDICE C – Sistematização dos resultados encontrados através do formulário e do 

guia de observação. 

 

Tabela 09. Resultados das análises bacteriológicas e físico-químicas das amostras de 

água das cisternas de número 1 a 8 e as  práticas de manuseio. 

1 2 3 4 5 6 7 8

P P P P P P P P

>23 >23 1,1 >23 >23 >23 >23 >23

7,8 7,8 6,2 6,4 7,4 6,5 7,9 6,7

2,5 40 2,5 30 2,5 5 30 2,5

0,4 0,4 0,7 1,6 0,8 0,7 0,4 0,8

46 2 2 2 2 2 2 56

0,07 0.04 0 0 0 0 0 0

2 4 2 3 3 3 3 0

0 0 0 0 0 0 0 0

52 16 0 0 0 0 0 88

150 74 40 80 64 48 40 180

32 0 5 5 5 10 0 35

76 32 30 98 74 36 46 72

chuva/embasa chuva/embasa chuva chuva/embasa chuva chuva chuva chuva/embasa

sim sim não sim não não não sim

sim sim sim sim sim sim sim sim

anual anual anual anual anual anual anual anual

balde balde bomba manual balde balde balde balde balde

sobre a cisterna cozinha/chão cozinha/chão cozinha/pendurado cozinha/chão sobre a cisterna cozinha/chão

sim não sim sim sim sim sim

sim não não não não sim não não

beber/cozinhar beber/cozinhar beber/cozinhar beber/cozinhar beber/cozinhar beber/cozinhar beber/cozinhar beber/cozinhar

sim sim sim sim sim sim sim sim

fechada fechada fechada fechada fechada aberta fechada aberta

sim sim não não sim não não não

traíra traíra traíra

não sim não

não não sim sim sim sim sim sim

não não não não não não não não

pouca pouca cheia pouca pouca pouca cheia pouca

chuva chuva chuva/embasa

Número das cisternas

Período de limpeza

Tipo de água analisada

Participou de capacitações

Presença de árvores

stância entre árvore e a cisterna(

 de de água armazenada nas ciste

chuva chuva chuva chuva

Nitrito

Período de construção das 
cisternas

Presença de Tampa

Quando lavou a 1 vez

Quando lavou a última vez

Cloretos

Coliforme Total

Desvio da 1 água

pH

Tipo de água armazenada

Água coletada para a análise

Retirada da água

Bacteriológico

Físico-Químico

Práticas realizadas

Ferro

Dureza

Nitrato

Escherichia coli

Cor

Turbidez

1 ano 1 anomais de 1 ano 1 ano menos de 1 ano mais de 1 ano mais de 1 ano 1 ano

Alcalinidade

Sulfatos

Sólidos Dissolvidos

Período de armazenamento da 
água

Mistura da água de chuva

mais de 1 ano mais de 1 ano mais de 1 anomais de 1 ano mais de 1 ano mais de 1 ano mais de 1 ano mais de 1 ano

quando 
construiu

quando 
construiu

quando 
construiuquando construiu

quando 
construiu quando construiu

quando 
construiu quando construiu

1 ano mais de 1 ano mais de 1 anomais de 1 ano mais de 1 ano menos de 1 ano mais de 1 ano mais de 1 ano

Se balde, armazenamento

Fornece alimento

Cisterna aberta /fechada

Peixes dentro das cisternas

Se sim, espécie

Animal na bica

Utilidade da água

Utiliza só  para a cisterna

chuva  
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Tabela 10. Resultados das análises bacteriológicas e físico-químicas das amostras de 

água das cisternas de número 9 a 16 e as práticas de manuseio. 

P P P P P P P P

>23 >23 >24 1,1 >26 >27 >28 >29

7,7 6,6 7 7,3 6,6 7,1 6,7 6,5

2,5 30 5 5 2,5 2,5 2,5 2,5

0,3 1 0,4 0,7 0,8 1 0,8 0,7

58 2 4 4 4 54 12 4

0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 1 1 1 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0

64 0 0 0 0 64 66 0

176 52 28 30 50 64 66 18

35 3,6 0 0 0 9 5 161

78 32 20 14 16 146 34 42

chuva/embasa chuva/barreiro chuva chuva chuva/embasa chuva/embasa chuva chuva

sim sim não não sim sim não não

sim sim sim sim sim sim não não

balde balde balde bomba manual balde balde balde balde

cozinha/chão cozinha/penduradocozinha/pendurado cozinha/pendurado cozinha/chão cozinha/chão cozinha/chão

sim sim sim sim sim sim sim

sim não não não não sim não não

beber/cozinhar beber/cozinhar beber/cozinhar beber/cozinhar beber/cozinhar beber/cozinhar beber/cozinhar beber/cozinhar

sim sim sim sim sim sim sim sim

aberta aberta fechada aberta aberta aberta aberta aberta

não sim não não não não sim não

piaba piaba

não sim

não sim sim sim sim sim não não

não não não não sim não não não

12

pouca pouca cheia cheia pouca pouca metade metade

chuva chuva chuva

Participou de capacitações

Presença de árvores

Distância entre árvore e a cisterna(m)

Qt. de de água armazenada nas cisternas

Tipo de água analisada

Utiliza só  para a cisterna

Animal na bica

Utilidade da água

Presença de Tampa

Cisterna aberta /fechada

Peixes dentro das cisternas

Se sim, espécie

Fornece alimento

1 ano

anual anual anual

Retirada da água

Se balde, armazenamento

quando 
construiu

quando 
construiu

menos de 1 ano

1 ano1 ano

Quando lavou a 1 vez

Quando lavou a última vez 1 ano

mais de 1 ano mais de 1 ano mais de 1 ano

anual

1 ano

quando construiu

mais de 1 ano mais de 1 anomais de 1 ano mais de 1 ano

anual

Coliforme Total

Número das cisternas 9 10

1 ano

mais de 1 ano

mais de 1 ano menos de 1 ano

quando construiu quando construiu

Nitrato

11 12

Escherichia coli

Físico-Químico

13 14 15 16

Bacteriológico

Ferro

Dureza

Alcalinidade

Sulfatos

Sólidos Dissolvidos

pH

Cor

Turbidez

Cloretos

Nitrito

1 ano menos de 1 ano

Práticas realizadas

Desvio da 1 água

Período de armazenamento da água

Tipo de água armazenada

Período de limpeza

Período de construção das cisternas

quando 
construiu

mais de 1 ano

Água coletada para a análise chuva/embasa chuva/barreiro chuva chuva chuva

anual

mais de 1 ano

quando construiu
quando 

construiu

Mistura da Água de Chuva

mais de 1 ano mais de 1 ano

anual semestral

mais de 1 ano
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Tabela 11. Resultados das análises bacteriológicas e físico-químicas das amostras de 

água das cisternas de número 17a 24 e as práticas de manuseio. 

P P P P P P P P

>23 >23 >23 >23 6,9 >23 >23 >23

7,3 6,8 8,8 8,7 7 6,8 7,1 6

2,5 5 5 5 2,5 2,5 2,5 2,5

0,4 0,4 1 1 0,7 0,4 0,4 0,8

12 2 2 2 12 12 2 6

0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 0 0 0 0 0 3

0,3 0 0,3 0 0 0 8 0

20 46 60 52 50 46 50 96

20 46 60 52 50 46 50 72

0 3,7 2,3 0 0 0 3,7 0

32 30 32 30 34 30 144 32

chuva chuva chuva/embasa chuva chuva/embasa chuva chuva chuva/embasa

não não sim não sim não não sim

sim sim sim sim sim sim sim sim

balde de e bomba man balde balde bomba manual balde balde balde

cozinha/chão cozinha/chão sobre a cisterna ozinha/pendurado cozinha/pendurad sobre a cisterna sobre a cisterna

sim sim não sim sim sim sim

não não não não não não não não

beber/cozinhar beber/cozinhar beber/cozinhar beber/cozinhar beber/cozinhar beber/cozinhar beber/cozinhar beber/cozinhar

sim sim sim sim sim sim sim sim

fechada fechada aberta fechada fechada fechada fechada fechada

sim não não não não não não não

piaba

sim

não sim sim sim sim sim sim sim

não sim não não não não não não

13

pouca pouca metade metade metade cheia cheia metade

chuva chuva chuva chuva chuva chuva chuva chuva

Tipo de água analisada

Água coletada para análise

1 ano 1 ano menos de 1 ano 1 ano 1 ano 1 ano1 ano 1 ano

quando 
construiu

quando 
construiu

quando 
construiu

quando 
construiu

quando 
construiu

Quando lavou a última vez

quando 
construiu

quando 
construiu

quando 
construiu

anual anual anual anual anual

Quando lavou a 1 vez

anual anual anualPeríodo de limpeza

mais de 1 ano mais de 1 ano mais de 1 ano mais de 1 ano menos de 1 ano

1 ano 1 ano

Período de construção das cisternas

mais de 1 ano menos de 1 ano 1 ano

1 ano 1 ano1 ano

Ferro

Desvio da 1 água

Período de armazenamento da água 1 ano menos de 1 ano 1 ano

Práticas realizadas

Coliforme Total

19 20 21

Turbidez

Cloretos

pH

Físico-Químico

Bacteriológico

22 23 2417 18

Se sim, espécie

Retirada da água

Alcalinidade

Escherichia coli

Cor

Presença de árvores

Distância entre árvore e a cisterna(m)

Qt. de de água armazenada nas cisternas

Sulfatos

Sólidos Dissolvidos

Fornece alimento

Se balde, armazenamento

Utiliza só  para a cisterna

Animal na bica

Utilidade da água

Nitrito

Nitrato

Dureza

Número das cisternas

Mistura da água de chuva

Participou de capacitações

Presença de Tampa

Cisterna aberta /fechada

Peixes dentro das cisternas

Tipo de água armazenada
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Tabela 12. Resultados das análises bacteriológicas e físico-químicas das amostras de 

água das cisternas de número 25 a 32 e as práticas de manuseio. 

P P P P P P P P

>23 >23 >23 >23 >23 >23 >23 6,9

7,1 7,1 7,4 8,1 9 8,5 7,3 8,4

2,5 20 10 10 10 10 5 5

0,5 6 5 3 3 2 1,5 1,3

4 2 32 2 2 2 66 72

0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 3 3 3 2 2 0

0 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,2

72 10 20 12 0 0 26 26

96 10 20 12 0 0 26 26

0 0 0 0 0 33 35 30

14 106 76 36 30 22 238 218

chuva chuva/embasa chuva chuva chuva chuva chuva/embasa chuva/embasa

não sim não não não não sim sim

sim sim sim sim sim sim sim sim

balde balde balde balde balde balde balde bomba manual

ozinha/penduradozinha/penduradozinha/pendurad sobre a cisterna ozinha/penduradozinha/penduradozinha/pendurado

sim não não sim sim sim sim

não não não não sim não sim não

beber/cozinhar beber/cozinhar beber/cozinhar beber/cozinhar beber/cozinhar beber/cozinhar tudo beber/cozinhar

sim sim sim sim sim sim sim sim

fechada fechada fechada fechada fechada fechada fechada aberta

não sim sim não não sim não sim

piaba traíra traíra piaba

não não não não

sim sim não sim sim não sim não

não sim sim sim sim sim sim sim

5 2 12 20 20 3 1

pouca pouca pouca metade metade pouca pouca metade

chuva chuva chuva chuva chuva chuva chuva chuva

Tipo de água analisada

Água coletada pra a análise

Distância entre árvore e a cisterna(m)

Presença de árvores

Participou de capacitações

Qt. de de água armazenada nas cisternas

1 ano 1 ano mais de 1 ano1 ano mais de 1 ano 1 ano
menos de 1 

ano
menos de 1 

ano

quando 
construiu

quando 
construiu

quando 
construiu

quando 
construiu

quando 
construiu

quando 
construiu

quando 
construiu

semestral anual anual anual anualanual 3 em 3 anos anual

quando 
construiu

mais de 1 ano mais de 1 ano mais de 1 ano1 ano mais de 1 ano mais de 1 ano mais de 1 ano mais de 1 ano

1 ano 1 ano1 ano mais de 1 ano mais de 1 ano menos de 1 ano mais de 1 ano menos de 1 ano

27 28 29 30 31 3225 26

Animal na bica

Utilidade da água

Presença de Tampa

Cisterna aberta /fechada

Peixes dentro das cisternas

Período de limpeza

Período de construção das cisternas

Desvio da 1 água

Período de armazenamento da água

Se sim, espécie

Fornece alimento

Quando lavou a última vez

Quando lavou a 1 vez

Retirada da água

Se balde, armazenamento

Utiliza só  para a cisterna

Práticas realizadas

Tipo de água armazenada

Cloretos

Nitrito

Sulfatos

Sólidos Dissolvidos

Nitrato

Ferro

Dureza

Número das cisternas

Mistura da água de chuva

Alcalinidade

Físico-Químico

pH

Cor

Turbidez

Bacteriológico

Coliforme Total

Escherichia coli
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Tabela 13. Resultados das análises bacteriológicas e físico-químicas das amostras de 

água das cisternas de número 33 a 40 e as práticas de manuseio. 

P P P P P P P P

1,1 >23 >23 >23 1,1 >23 >23 >23

8,4 8 8,2 7,1 7,9 6,4 8 8,5

10 5 0 0 0 0 0 0

0,8 1,3 0,8 0,5 0,8 0,4 0,4 0,6

2 2 6 2 4 4 60 0

0 0 0 0 0,02 0 0 0

3 6 4 4 6 5 1 1

0,1 0 0 0 0 0 0 0

0 32 0 54 48 76 0 0

0 32 0 88 74 114 46 76

4,4 9,6 0 0 0 0 28 33

130 124 116 118 44 206 12 196

chuva chuva/embasa chuva/embasa chuva chuva chuva chuva chuva

não sim sim não não não não não

sim sim sim sim sim sim não sim

balde e bomba 
manual balde balde balde bomba manual balde balde balde

ozinha/pendurad qualquer lugar ozinha/penduradozinha/pendurado cozinha/penduradozinha/penduradozinha/pendurado

sim não sim sim não sim sim

não não não não não não não não

beber/cozinhar beber/cozinhar beber/cozinhar beber/cozinhar beber/cozinhar beber/cozinhar tudo beber/cozinhar

sim sim sim sim sim sim sim sim

fechada fechada fechada fechada fechada fechada fechada aberta

sim não não sim não sim sim não

piaba piaba piaba traíra

não não não não

sim não não não sim não não sim

sim sim sim sim não sim não não

12 10 3 3 1,5

cheia pouca pouca metade cheia pouca metade cheia

chuva chuva/embasa chuva/embasa chuva chuva chuva chuva chuva

1 ano

quando 
construiu

Tipo de Água Analisada

Água coletada para a análise

menos de 1 
ano mais de 1 ano 1 ano menos de 1 anomais de 1 ano 1 ano mais de 1 ano

semestralanual anual anual anual

quando 
construiu

quando 
construiu

quando 
construiu

quando 
construiu

quando 
construiu

mais de 1 ano 1 ano mais de 1 ano mais de 1 ano mais de 1 ano

quando 
construiu

quando 
construiu

semestral 3 em 3 anos anual

mais de 1 ano

mais de 1 ano mais de 1 ano mais de 1 ano menos de 1 anomais de 1 ano 1 ano mais de 1 ano 1 ano

mais de 1 ano

40

t. de de água armazenada nas cistern

33 34 35 36

Práticas realizadas

Tipo de água armazenada

mais de 1 ano

Participou de capacitações

Período de limpeza

Período de construção das 
cisternas

Desvio da 1 água

Período de armazenamento da 
água

Bacteriológico

Cisterna aberta /fechada

Peixes dentro das cisternas

Se sim, espécie

Fornece alimento

37

Físico-Químico

38 39

Distância entre árvore e a cisterna(m)

Quando lavou a última vez

Quando lavou a 1 vez

Retirada da água

Se balde, armazenamento

Utiliza só  para a cisterna

Presença de árvores

Animal na bica

Utilidade da água

Presença de Tampa

Número das cisternas

Cloretos

Nitrito

Sulfatos

Sólidos Dissolvidos

Nitrato

Ferro

Dureza

Alcalinidade

Mistura da água de chuva 

pH

Cor

Turbidez

Coliforme Total

Escherichia coli
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Tabela 14. Resultados das análises bacteriológicas e físico-químicas das amostras de 

água das cisternas de número 41 a 48 e as práticas de manuseio. 

P P P P 1,1 P P P

>23 1,1 >23 >23 23 >23 >23 >23

8 8 7,4 7,6 8,4 7,5 8,1 8,1

30 15 30 35 30 2,5 5 15

0,9 0,4 0,6 0,8 0,8 0,4 0,7 0,6

4 2 4 2 4 78 16 6

0 0 0 0 0 0 0 0

5 3 6 5 5 0 7 7

0 0 0 0 0 0 0 0

130 10 74 18 30 12 118 22

160 62 104 62 72 62 140 136

0 0 0 0 0 15 0 0

6 4 6 4 6 62 12 8

chuva chuva/embasa chuva/embasa chuva chuva/embasa chuva/embasa chuva/embasa chuva/embasa

não sim sim não sim sim sim sim

sim sim sim sim sim não não sim

balde balde balde bomba manual bomba manual balde balde balde

ozinha/penduradozinha/penduradozinha/pendurado cozinha/penduradozinha/penduradozinha/pendurado

sim sim sim sim sim sim

sim não sim não não não sim não

beber/cozinhar tudo tudo beber/cozinhar tudo beber/cozinhar tudo beber/cozinhar

sim sim sim sim sim sim sim sim

fechada fechada fechada fechada fechada fechada fechada fechada

sim sim não sim não não não não

traíra piaba piaba

não sim não

sim não sim não não não não não

sim sim não não sim sim sim sim

3 2 2 22 4 3

pouca pouca pouca pouca pouca cheia cheia pouca

chuva chuva chuva chuva chuva/embasa chuva/embasa chuva/embasa chuva/embasa

46 47 48

Nitrito

Sulfatos

Sólidos Dissolvidos

Tipo de água analisada

Água coletada para análise

41 42 43 44 45

Participou de capacitações

Presença de árvores

Distância entre árvore e a cisterna(m)

Qt. de de água armazenada nas cisternas

mais de 1 ano menos de 1 ano

mais de 1 ano mais de 1 ano

1 ano mais de 1 ano 1 ano mais de 1 ano mais de 1 ano mais de 1 ano

mais de 1 ano mais de 1 ano mais de 1 ano mais de 1 ano mais de 1 ano mais de 1 ano

quando 
construiu

quando 
construiu

anual
nunca foi 
lavada anual

nunca foi 
lavada anual anual

1 ano menos de 1 ano

2 em 2 anos 2 em 2 anos

quando 
construiu

nunca foi 
lavada

quando 
construiu

nunca foi 
lavada

quando 
construiu

quando 
construiu

mais de 1 ano mais de 1 ano

Animal na bica

Utilidade da água

Presença de Tampa

Cisterna aberta /fechada

menos de 1 ano nunca foi lavada 1 ano
nunca foi 
lavada

Peixes dentro das cisternas

Se sim, espécie

Fornece alimento

Quando lavou a última vez

Quando lavou a 1 vez

Retirada da água

Se balde, armazenamento

Utiliza só  para a cisterna

pH

Cor

Turbidez

Período de limpeza

Período de construção das cisternas

Desvio da 1 água

Período de armazenamento da água

Tipo de água armazenada

Mistura da água de chuva

Cloretos

Coliforme Total

Escherichia coli

Número das cisternas

Bacteriológico

Físico-Químico

Práticas realizadas

Nitrato

Ferro

Dureza

Alcalinidade
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Tabela 15. Resultados das análises bacteriológicas e físico-químicas das amostras de 

água das cisternas de número 49 a 56 e as práticas de manuseio. 

P P P P P P P P

>23 6,9 1,1 16,1 23 23 >23 >23

7,9 8,9 8 8 7,4 7,6 8,4 7,6

10 30 30 15 30 35 30 10

0,4 4,6 0,4 0,7 0,6 0,4 0,7 0,8

4 78 4 2 4 2 4 4

0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 5 3 6 5 5 3

0 0 0 0 0 0 0 0

16 144 130 10 74 18 30 26

98 50 160 62 104 62 72 0

12 0 0 0 0 0 0 0

6 6 6 4 6 4 6 6

chuva/embasa chuva chuva chuva/embasa chuva/embasa chuva chuva/embasa chuva/embasa

sim não não sim sim não sim sim

sim sim sim sim sim sim sim sim

balde bomba manual bomba manual bomba manual bomba manual de e bomba man balde balde

ozinha/pendurado cozinha/penduradozinha/penduradozinha/pendurado

sim sim sim sim

não não não não não não não não

tudo beber/cozinhar beber/cozinhar tudo beber/cozinhar beber/cozinhar beber/cozinhar beber/cozinhar

sim sim sim sim sim sim sim sim

fechada fechada fechada fechada fechada fechada fechada fechada

não não não não não não não não

sim não não sim sim sim não não

sim sim sim sim sim sim sim sim

5 5 15 15 15 8 15 15

metade pouca pouca metade pouca metade pouca metade

chuva/embasa chuva chuva chuva/embasa chuva chuva chuva/embasa chuva/embasa

Tipo de água analisada

Água coletada para a análise

Participou de capacitações

Presença de árvores

Distância entre árvore e a cisterna(m)

t. de de água armazenada nas cistern

menos de 1 ano 1 ano 1 ano menos de 1 anomais de 1 ano 1 ano menos de 1 ano
menos de 1 

ano

quando 
construiu

quando 
construiu

quando 
construiu

quando 
construiu

quando 
construiu

quando 
construiu

quando 
construiu

quando 
construiu

anual anual anual anualanual anual semestral anual

menos de 1 ano 1 ano 1 ano mais de 1 anomais de 1 ano 1 ano menos de 1 ano menos de 1 ano

menos de 1 ano 1 ano 1 ano menos de 1 anomais de 1 ano 1 ano menos de 1 ano menos de 1 ano

51 52 53 54 55 5649 50

Animal na bica

Utilidade da água

Presença de Tampa

Cisterna aberta /fechada

Peixes dentro das cisternas

Período de limpeza

Período de construção das 
cisternas

Desvio da 1 água

Período de armazenamento da 
água

Se sim, espécie

Fornece alimento

Quando lavou a última vez

Quando lavou a 1 vez

Retirada da água

Se balde, armazenamento

Utiliza só  para a cisterna

Práticas realizadas

Tipo de água armazenada

Cloretos

Nitrito

Sulfatos

Sólidos Dissolvidos

Nitrato

Ferro

Dureza

Número das cisternas

Mistura da água

Alcalinidade

Físico-Químico

pH

Cor

Turbidez

Bacteriológico

Coliforme Total

Escherichia coli
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Tabela 16. Resultados das análises bacteriológicas e físico-químicas das amostras de 

água das cisternas de número 57 a 64 e as práticas de manuseio. 

P P P P P P P P

> 23 1,1 6,9 6,9 > 23 1,1 1,1 > 23

7,4 8 8,9 6,4 8 7,3 8,2 8,6

2,5 10 2,5 10 10 10 20 20

0,5 0,4 0,3 1,4 0,3 0,4 0,6 0,6

64 2 2 78 74 76 6 8

0 0 0 0 0 0 0 0

2 3 3 5 0 1 4 7

0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1

0 10 30 18 26 18 66 0

0 98 46 76 74 56 106 150

25 9,6 1,8 30 12 15 64 9,6

40 72 6 76 74 76 6 12

chuva/embasa chuva chuva chuva/embasa chuva/embasa chuva/embasa chuva chuva/barreiro

sim sim sim sim sim não sim sim

balde bomba manual bomba manual bomba manual balde bomba manual balde balde

ozinha/pendurado cozinha/pendurado cozinha/chão ozinha/pendurado

sim sim não sim

não não não não não não não não

beber/cozinhar beber/cozinhar beber/cozinhar beber/cozinhar beber/cozinhar tudo beber/cozinhar beber/cozinhar

sim sim sim sim sim sim sim sim

fechada fechada fechada fechada fechada fechada aberta fechada

sim não não não sim não não não

piaba piaba

não não

não não não sim não sim não não

sim sim sim não sim não não não

3 20 30 50

metade pouca pouca cheia pouca metade pouca pouca

chuva/embasa chuva chuva chuva/embasa chuva chuva chuva chuva

Tipo de água analisada

Água coletada para a análise

stância entre árvore e a cisterna(m

 de de água armazenada nas ciste

Cisterna aberta /fechada

Peixes dentro das cisternas

Se sim, espécie

Fornece alimento

Participou de capacitações

Presença de árvores

Retirada da água

Se balde, armazenamento

Utiliza só  para a cisterna

Animal na bica

Utilidade da água

Presença de Tampa

menos de 1 ano 1 ano 1 ano menos de 1 anomais de 1 ano 1 ano menos de 1 ano
menos de 1 

anoQuando lavou a última vez

quando 
construiu

quando 
construiu

quando 
construiu

quando 
construiu

quando 
construiu

quando 
construiu

quando 
construiu

quando 
construiuQuando lavou a 1 vez

anual anual anual anual anualanual anual anualPeríodo de limpeza

mais de 1 ano menos de 1 anomais de 1 ano 1 ano mais de 1 ano menos de 1 ano mais de 1 ano mais de 1 ano
Período de construção das 

cisternas

mais de 1 ano menos de 1 ano1 ano 1 ano mais de 1 ano menos de 1 ano 1 ano mais de 1 ano
Período de armazenamento da 

água

não simsim não não sim sim sim

Desvio da 1 água

Mistura da água de chuva com 
outros tipos de água

Nitrato

Ferro

Dureza

Alcalinidade

Sulfatos

Sólidos Dissolvidos

Tipo de água armazenada

Práticas realizadas

pH

Turbidez

Cloretos

Nitrito

Coliforme Total

Físico-Químico

61 62 63 6457 58 59 60Número das cisternas

Bacteriológico

Escherichia coli

Cor

 



 

 
 

71 

 

Tabela 17. Resultados das análises bacteriológicas e físico-químicas das amostras de 

água das cisternas de número 65 a 72 e as práticas de manuseio. 

P P P P P P P P

6,9 > 23 > 23 > 23 6,9 > 23 1,1 >23

8,5 8 8,2 8,4 8,5 8,7 7,9 8

10 10 40 30 40 20 10 5

0,8 1 1,5 5,3 0,3 6 5 0,8

0 32 6 4 72 8 12 4

0 0 0 0 0 0 0 0

7 2 2 3 3 6 0 2

0 0 0 0 0 0,05 0 0

16 0 24 0 0 28 0 0

70 68 60 90 90 70 0 32

0 0 9,6 0 7 4,6 0 0

8 28 8 10 12 84 6 4

chuva chuva/barreiro chuva chuva/embasa chuva chuva/embasa chuva chuva

sim não sim sim sim não sim sim

bomba manual de e bomba man balde balde balde balde de e bomba man balde

cozinha/chão cozinha/chão ozinha/penduradozinha/pendurad cozinha/chão cozinha/chão ozinha/pendurado

sim não sim sim sim não sim

não não não não não não não não

beber/cozinhar beber/cozinhar beber/cozinhar beber/cozinhar beber/cozinhar beber/cozinhar beber/cozinhar beber/cozinhar

sim sim sim sim sim sim sim sim

fechada fechada fechada fechada fechada aberta fechada fechada

não não não sim não não não não

piaba

não

não sim sim não não sim não não

não não não não não não não não

metade pouca pouca pouca metade metade pouca metade

chuva chuva chuva chuva chuva chuva chuva chuva

Tipo de água analisada

Água coletada para análise

1 ano menos de 1 ano

Participou de capacitações

Presença de árvores

stância entre árvore e a cisterna(m

 de de água armazenada nas ciste

1 ano 2 anos menos de 1 ano 1 ano 1 ano mais de 1 ano

quando 
construiu

quando 
construiu

quando 
construiu

quando 
construiu

quando 
construiu

quando 
construiu

quando 
construiu

quando 
construiu

anual quando secaanual quando seca quando seca anual anual anual

1 ano mais de 1 anomais de 1 ano mais de 1 ano menos de 1 ano mais de 1 ano mais de 1 ano mais de 1 ano

1 ano 1 anomais de 1 ano mais de 1 ano menos de 1 ano mais de 1 ano 1 ano mais de 1 ano

não nãonão sim não sim não sim

69 70 71 7265 66 67 68

Bacteriológico

Coliforme Total

Escherichia coli

Número das cisternas

Físico-Químico

pH

Cor

Turbidez

Cloretos

Nitrito

Nitrato

Ferro

Dureza

Alcalinidade

Sulfatos

Sólidos Dissolvidos

Práticas realizadas

Tipo de água armazenada

Mistura da água de chuva com 
outros tipos de água

Desvio da 1 água

Período de armazenamento da 
água

Período de construção das 
cisternas

Período de limpeza

Quando lavou a 1 vez

Quando lavou a última vez

Retirada da água

Se balde, armazenamento

Utiliza só  para a cisterna

Animal na bica

Utilidade da água

Presença de Tampa

Cisterna aberta /fechada

Peixes dentro das cisternas

Se sim, espécie

Fornece alimento
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