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Resumo
As cisternas construídas para o armazenamento de água de chuva podem ser abastecidas com águas oriundas 

de açudes ou de rios, por meio de carros pipa. Isso ocorre pois as águas de chuva muitas vezes não são suficien-

tes para suprir as necessidades das famílias em períodos de seca no semiárido brasileiro. Assim, o objetivo desse 

trabalho foi comparar 15 parâmetros de qualidade da água desses dois tipos, armazenadas em cisternas. Tam-

bém foram feitas análises da variabilidade dos parâmetros e verificações de conformidade com base na Portaria 

do Ministério da Saúde no 05/2017. Foram realizadas análises físicas, químicas e microbiológicas no ano de 

2017 em amostras de água de 12 cisternas, sendo 6 com águas de chuva e 6 com águas oriundas de açudes. 

Dos 15 parâmetros de qualidade da água analisados, 5 deles não apresentaram diferenças significativas entre 

as suas médias nas águas dos dois grupos de cisternas. Ademais, a água de chuva apresentou melhor qualidade 

do que a oriunda dos açudes. 

Palavras-chave: Qualidade da água em cisternas. Variabilidade de parâmetros. Seca.

Abstract
Cisterns, built for the storage of rainwater, can be supplied with water from fluvial reservoirs or rivers, by means of 

water trucks. This is because rainwater is often not sufficient to meet the needs of families during periods of drought in 

the Brazilian semi-arid region. Thus, the objective of this work was to compare 15 parameters of water quality of these 

two types, stored in cisterns. Analyzes of parameter variability and compliance checks were also performed based on 

Ministry of Health Ordinance no 05/2017. Physical, chemical and microbiological analyzes were carried out in 2017 in 

water samples from 12 cisterns, 6 with rainwater and 6 with water from fluvial reservoirs. From the total of 15 param-

eters of water quality analyzed, 5 of them did not present significant differences between their means in the waters 

of the two groups of cisterns. Furthermore, the rainwater presented better quality than the water from the reservoirs. 

Keywords: Water quality in cisterns. Variability of parameters. Drought.
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1 INTRODUÇÃO
No Semiárido Brasileiro (SAB), populações difu-

sas que habitam regiões afastadas de rios pere-

nizados e de grandes reservatórios, bem como 

as que não dispõem de serviços públicos ou pri-

vados de abastecimento de água, possuem nas 

cisternas, com água de chuva, suas principais 

fontes hídricas (CAMPOS, 2014). Os programas 

governamentais para a instalação de cisternas 

“Um Milhão de Cisternas”, “Uma Terra e Duas 

Águas” e “Água para todos” já possibilitaram 

a implantação de 1,49 milhão de cisternas de 

placas de concreto e de polietileno desde 2003, 

tendo beneficiado cerca de 5 milhões de pessoas 

com o acesso a água ao lado de casa (ASA, 2018; 

BRASIL, 2017). No entanto, diferentemente do 

período 2009/2012, quando o número de cis-

ternas crescia 22,3% ao ano, houve uma queda 

substancial nos últimos dois anos em decorrên-

cia dos cortes no orçamento do governo federal 

para essa finalidade.

Embora as cisternas sejam construídas com o 

propósito de armazenar água da chuva, elas tam-

bém podem ser abastecidas por meios artificiais, 

como o carro pipa, que geralmente transportam 

águas captadas em açudes (MACHADO; DIAS; 

SILVA, 2017). Isso ocorre, pois os estoques de 

água de chuva em cisternas são altamente vul-

neráveis às secas e ao longo do ano cerca de 7 a 

9 meses são de baixa pluviosidade (INSA, 2011), 

quando a maioria das cisternas com águas de 

chuva seca. Sendo assim, os carros pipa como 

fonte de suprimento de água oriunda de açudes, 

nos meses de escassez, têm sido utilizados quase 

todos os anos (CAMPOS, 2014).

Em relação à água de chuva, de acordo com 

Gwenzi e Nyamadzawo (2014), alguns cuidados 

devem ser tomados no intuito de garantir a qua-

lidade dessa água armazenada em cisternas. Um 

desses cuidados é descartar as primeiras águas 

precipitadas, pois as mesmas contêm impurezas 

depositadas sobre os telhados. Para isso, deve 

ser instalado um dispositivo que permita desviar 

as águas das primeiras chuvas. 

Já o abastecimento das cisternas com águas 

oriundas de açudes e transportadas por carro 

pipa, embora possa minimizar o problema da 

escassez de água, torna-se uma fonte potencial 

de contaminação por fatores ligados à origem 

da água, pela vulnerabilidade a que a água está 

exposta, podendo haver o despejo de efluentes 

nos reservatórios utilizados para a captação de 

água, e durante o transporte, pelas condições de 

higiene e limpeza dos carros, havendo necessi-

dade de controle da qualidade (AMORIM; PORTO, 

2003; ANDRADE et al., 2015). Além disso, a água 

que é captada diretamente em açudes, na maio-

ria das vezes, não recebe qualquer tipo de trata-

mento, expondo a população a riscos na saúde 

(CAMPOS, 2014). Autores como Santos, Ceballos 

e Sousa (2013); Alves et al., (2014); e Machado, 

Dias e Silva (2017) deixam claro em seus estudos 

que a qualidade da água para consumo humano 

em cisternas abastecidas com águas de açudes é 

duvidosa, necessitando de tratamento pelo me-

nos simplificado.

Apesar dos frequentes questionamentos, ainda 

não há muitas informações em relação à garan-

tia de água de boa qualidade para o consumo 

humano nas cisternas abastecidas com água de 

açudes, transportadas por meio de carros pipa. 

De fato, são quase inexistentes os estudos dispo-

níveis sobre a qualidade dessa água armazenada 

nas cisternas (FARTO, 2018).

Dentro dessa perspectiva, percebe-se que é im-

portante implantar cisternas, porém torna-se 

necessário garantir a qualidade da água con-

sumida, seja ela oriunda de precipitações ou de 

açudes, pois os riscos à saúde pública existem em 

ambas as situações (AMORIM; PORTO, 2001; AN-

DRADE et al., 2015).
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2 OBJETIVOS
Os objetivos deste trabalho se referem a ava-

liar se existem diferenças significativas entre a 

qualidade das águas armazenadas nas cisternas, 

com relação à sua origem, de chuvas e oriunda de 

açudes; investigar  a variabilidade dos conjuntos 

de dados obtidos dos parâmetros físicos, quími-

cos e microbiológicos, destacando a dispersão, a 

simetria e a existência de valores discrepantes; e 

verificar a conformidade da qualidade das águas 

armazenadas, provenientes da chuva e de açudes, 

em relação aos padrões de potabilidade estabele-

cidos com base na Portaria PRC do MS nº 5/2017.

3 METODOLOGIA
Para a análise da qualidade das águas de chuva e 

de açudes armazenadas em cisternas, foram rea-

lizadas coletas nos municípios de Barra de San-

tana, Boqueirão e Caturité (Fig. 1). Os três muni-

cípios estão localizados na região do semiárido 

do estado da Paraíba. A seleção dos municípios 

levou em conta a sua inserção no semiárido e a 

indisponibilidade de sistemas públicos ou priva-

dos de abastecimento de água. 

As amostras de água foram coletadas em doze 

cisternas, com frequência mensal, sendo seis 

abastecidas com águas de chuva e seis abasteci-

das com águas provenientes dos açudes Epitácio 

Pessoa e Araçagi, no período de fevereiro a ou-

tubro de 2017. Os critérios estabelecidos para a 

escolha das cisternas foram: utilização da água 

da cisterna para consumo humano, independen-

temente de sua origem e de não haver mistura de 

água de chuva com água de açude na cisterna. A 

Fig. 2 mostra as cisternas utilizadas na pesquisa.

As amostras foram coletadas utilizando o mesmo 

procedimento empregado pelos moradores para a 

retirada de água das cisternas. Baldes foram usa-

dos para retirar água em dez casas, enquanto ape-

nas duas famílias usaram bomba manual (C6 e C7).

 

 Figura 1 - Localização dos municípios do estudo e posição geográfica das cisternas
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Figura 2 – Identificação visual das cisternas monitoradas

 

Os parâmetros pH, turbidez, condutividade elé-

trica (CE) e sólidos totais dissolvidos (TDS) foram 

medidos in loco por meio de sonda multiparamé-

trica. Já os parâmetros alcalinidade total, cor 

aparente, dureza total, cloretos, amônia, sulfato, 

nitrato, coliformes totais, coliformes termotole-

rantes, Escherichia Coli e bactérias heterotróficas, 

foram objetos de análises realizadas nos labora-

tórios da Universidade Federal da Paraíba - UFPB, 

em João Pessoa, de acordo com os procedimen-

tos descritos em APHA, AWWA e WEF (2012).

Para verificar a existência de diferenças signifi-

cativas entre as médias de cada parâmetro de 

qualidade das águas dos dois grupos de cister-

nas (chuva e açude), foram utilizados testes es-

tatísticos de comparação de médias, envolvendo 

os valores medidos de cada um dos parâmetros 

analisados. Os testes utilizados foram o “t” de 

Student para amostras com distribuição normal 

ou o teste “U” de Mann-Whitney se a distribuição 

foge à normalidade. As hipóteses dos testes para 

comparação de médias foram formuladas como: 

H0: as amostras são provenientes de uma mesma 
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população, ou seja, as médias são iguais; H1: as 

amostras não são provenientes de uma mesma 

população, ou seja, as médias não são iguais. A 

hipótese nula não é rejeitada quando o p-valor 

é maior que o nível de significância. Os testes 

foram realizados com nível de significância α de 

5%, utilizando-se o software SPSS-23. 

A análise da variabilidade dos conjuntos de da-

dos obtidos dos parâmetros físicos e químicos foi 

realizada por meio de gráficos tipo boxplot, des-

tacando-se a dispersão, a simetria e a existência 

de valores discrepantes. A variabilidade dos da-

dos é representada pela diferença entre os quar-

tis Q3 – Q1 (ARAÚJO; ABAR, 2012).

Além disso, foi realizada a comparação dos va-

lores relativos aos parâmetros de qualidade, 

obtidos das medições efetuadas nas águas das 

cisternas, com os padrões de qualidade da água 

para consumo humano estabelecidos pela Por-

taria PRC do MS nº 5/2017, observando-se os 

valores máximos e mínimos permitidos. A avalia-

ção foi feita por meio de cálculo do percentual de 

conformidade desses parâmetros de qualidade, 

tomando como referência os valores preconiza-

dos pela referida Portaria.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Os resultados das medições efetuadas a partir 

das amostras da água nas cisternas estão apre-

sentados na Tabela 1, onde constam os valores 

referentes aos parâmetros de qualidade das 

águas de chuva e de açudes nas cisternas, re-

lativos a mediana, média, menor e maior valor, 

1º quartil, 3º quartil e o p-valor para o teste de 

comparação de médias. 

Os gráficos do tipo boxplot, construídos a par-

tir dos conjuntos dos valores dos parâmetros de 

qualidade da água medidos nas cisternas, cons-

tam na Fig. 3 nos quais houve rejeição da hipóte-

se de igualdade de médias.  

O resultado dos p-valor na Tabela 1 indicou que 

os parâmetros de qualidade das águas de chuva 

e de açudes armazenadas nas cisternas que tive-

ram resultados de comparação de médias com a 

Hipótese H0 rejeitados foram amônia, condutivi-

dade elétrica (CE), cloretos, cor, dureza, nitrato, 

sólidos totais dissolvidos (TDS), sulfato, turbidez 

e bactérias heterotróficas. Por outro lado, os pa-

râmetros de qualidade das águas de chuva e de 

açudes cujos resultados do teste de comparação 

de médias não indicaram rejeição da hipótese H0 

foram alcalinidade, pH, coliformes totais e coli-

formes termotolerantes. 

Verificou-se, a partir da Fig. 3, haver menores 

valores das medianas para quase todos os pa-

râmetros de qualidade de água de chuva, com 

exceção do nitrato. Apenas as distribuições, no 

intervalo interquartílico, do parâmetro nitrato 

para as águas de açudes, e os parâmetros sulfato 

e nitrato, para as águas de chuva, apresentaram 

distribuições simétricas. Os valores dos parâme-

tros relativos às águas de açudes das cisternas 

apresentaram maior variabilidade dos dados, 

com exceção do parâmetro nitrato.

Os valores máximos dos parâmetros ocorreram 

nos gráficos nos quais as medianas foram maio-

res. Por outro lado, os valores mínimos ocorreram 

sempre nos gráficos nos quais as medianas fo-

ram menores. Foi possível constatar a ocorrência 

de outliers, que são valores bastante incomuns 

no sentido de estarem muito afastados da maio-

ria dos dados (ARAÚJO; ABAR, 2012), nos parâ-

metros amônia, CE, cor, TDS, sulfato e bactérias 

heterotróficas, para as águas de chuva e nos pa-

râmetros cloretos, cor, turbidez e bactérias hete-

rotróficas para a água oriunda de açudes. 
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Tabela 1 - Parâmetros de qualidade da água e estatísticas nas cisternas com águas de chuva e de açudes

Parâmetros
Qualidade

Parâmetros estatísticos

N** Tipo Mediana Média Menor Maior 1º quartil 3º quartil p-valor*

Alcalinidade (mg.L-1)
51 Chuva 89,9 88,3 50,0 130,9 70,5 105,0

0,058
51 Açude 109,3 108,5 48,1 144,2 96,1 125,7

Amônia (mg.L-1)
51 Chuva 0,1 0,2 0,0 0,9 0,0 0,3

0,015
51 Açude 0,4 0,4 0,0 0,9 0,1 0,5

CE (µS.cm)
46 Chuva 198,6 203,7 110,0 355,7 161,7 240,3

0,000
46 Açude 1264,6 1383,9 433,0 2244,2 1019,5 1898,1

Cloretos (mg.L-1)
51 Chuva 4,0 5,0 0,0 15,0 2,9 7,8

0,000
51 Açude 281,0 360,5 76,0 1140,0 177,0 524,3

Cor (uH)
51 Chuva 0,0 1,1 0,0 13,5 0,0 0,0

0,018
51 Açude 9,6 13,0 0,0 67,5 0,0 17,4

Dureza (mg.L-1)
51 Chuva 70,0 77,4 46,0 114,0 60,0 98,0

0,000
51 Açude 226,0 304,2 54,0 640,0 192,5 460,0

Nitrato (mg.L-1)
50 Chuva 1,4 1,4 0,9 2,1 1,1 1,7

0,000
50 Açude 0,3 0,3 0,0 0,6 0,1 0,4

pH
46 Chuva 8,4 8,4 7,1 9,4 8,1 8,7

0,335
46 Açude 8,3 8,2 6,8 9,9 7,9 8,6

Sulfato (mg.L-1)
51 Chuva 8,1 7,6 0,0 10,7 6,5 9,5

0,000
51 Açude 14,4 15,9 8,5 23,7 12,9 20,0

TDS (mg.L-1)
46 Chuva 99,1 101,8 55,0 177,8 80,7 120,1

0,000
46 Açude 632,1 692,0 217,0 1122,2 509,8 948,7

Turbidez (uT)
46 Chuva 0,0 0,1 0,0 0,9 0,0 0,0

0,000
42 Açude 0,8 1,9 0,0 17,8 0,1 2,4

Coliformes Totais 
(NMP/100ml) 

45 Chuva 2,3 8,6 0,0 240,0 1,2 2,3
0,485

45 Açude 2,3 9,7 0,0 110,0 2,3 4,3

Coliformes 
Termotolerantes 

(NMP/100ml)

45 Chuva 2,3 8,2 0,0 240,0 0,0 2,3
1,000

45 Açude 2,3 7,6 0,0 110,0 2,3 2,3

Bactérias heterotróficas 
(UFC/ml)

45 Chuva 200,0 1489,3 0,0 19000,0 16,0 900,0
0,009

45 Açude 1500,0 6319,8 0,0 30000,0 300,0 10100,0

*estatística do teste de hipótese
**número de medições realizadas

Figura 3 - Parâmetros de qualidade da água nos quais houve rejeição da hipótese de igualdade de médias
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Continuação

   

   

   
 

 

 

 

A Fig. 4 apresenta os gráficos do tipo boxplot relativos aos valores dos parâmetros de qualidade das águas, de 

chuva e de açudes, medidos nas cisternas nos quais não houve rejeição da Hipótese H0 de igualdade de médias.

Figura 4 - Parâmetros de qualidade da água nos quais não houve rejeição da hipótese de igualdade de médias  
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A variabilidade do parâmetro alcalinidade, tan-

to para as águas de chuva como de açudes, foi 

praticamente a mesma. Houve a ocorrência de 

outlier abaixo do limite inferior para as águas de 

açudes. O valor da mediana foi levemente supe-

rior nas águas de açudes.

Para o pH, observou-se uma maior variabilidade 

dos valores para as águas de açudes. A ocorrên-

cia de outliers foi observada acima e abaixo dos 

limites superiores e inferiores para as águas de 

açudes. Já para as águas de chuva, houve a ocor-

rência de outlier apenas abaixo do limite inferior. 

Observou-se uma simetria no conjunto dos da-

dos das cisternas com águas de chuva.

Apesar de as águas de chuva possuírem pH re-

lativamente baixo, as cisternas que continham 

águas de chuvas apresentaram os valores de pH 

básico. De acordo com Cohim, Orrico e Kieronski 

(2015), a literatura científica aponta para uma 

elevação do valor de pH da água de chuva após 

o contato dessa água com a superfície de capta-

ção e posterior armazenamento nas cisternas de 

concreto. Quando provenientes de açudes, é ne-

cessário a observação do local de captação, con-

dições de armazenamento e transporte dessas 

águas. Os açudes como fonte de fornecimento 

de água podem apresentar diferentes caracterís-

ticas que dependem da constituição e do uso do 

solo na bacia hidrográfica de contribuição, além 

das condições específicas da ocupação no entor-

no da área de captação.

A presença de coliformes totais e termotoleran-

tes, nas águas armazenadas nas cisternas, pode 

ser um fator de risco à saúde. A partir da Fig. 

4, observou-se que o comportamento desses 

dois parâmetros se deu de forma semelhante, 

em todas as cisternas analisadas, independen-

temente da origem da água. Observou-se que 

houve pouca variabilidade dos dados para os 

dois parâmetros, com valores próximos a 0,0 

NMP/100ml em todas as cisternas. Esses valores 

discrepantes que ocorreram nas águas das cis-

ternas de chuva podem ser devidos à ocorrência 

de chuvas no período em que houve as medi-

ções. Segundo Martinson e Thomas (2003), a 

qualidade da água das cisternas é fortemente 

dependente do padrão de chuvas, uma vez que 

a cada aporte de água há uma possível conta-

minação bacteriológica nas cisternas, sendo 

que 90% delas morrem depois de 48h da chu-

va devido à sedimentação e à ausência de luz. 

Além disso, observou-se a presença de valores 

discrepantes acima dos limites superiores, tan-

to para as águas de chuva como para as águas 

de açudes. Como a variabilidade das distribui-

ções foi pequena, não pôde ser observada sime-

tria entre os conjuntos dos dados.

A Tabela 2 apresenta os valores máximos permi-

tidos (VMP) pelos padrões de potabilidade e os 

percentuais de conformidade conforme Portaria 

PRC n° 5/2017, para as águas de chuva e oriun-

das de açudes armazenadas nas cisternas.
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Tabela 2 – VMP dos parâmetros da Portaria PRC n° 5/2017 e percentuais de conformidade nas cisternas  
com águas de chuva e açudes

Parâmetros VMP
Percentual de Conformidade (%)

Água de chuva Açudes

Alcalinidade (mg/L) - - -

Amônia (mg/L) 1,5 100 100

CE (µS/cm) - - -

Cloretos (mg/L) 250 100 37,5

Cor (uH) 15 100 68,8

Dureza (mg/L) 500 100 79,2

Nitrato (mg/L) 10 100 100

pH 6,0 a 9,5 100 97,7

Sulfato (mg/L) 250 100 100

STD (mg/L) 1000 100 88,6

Turbidez (uT) 5 100 92,9

C. totais (NMP/100 ml) Ausência em 100 mL 24 5

C. termotolerantes (NMP/100 ml) Ausência em 100 mL 27 12

E. coli (NMP/100 ml) Ausência em 100 mL 100 100

Bactérias heterotróficas (UFC/ml) Máx. 500/ml 64 33

É importante ressaltar que, dos 15 parâmetros 

analisados, 2  (condutividade elétrica e alcalinida-

de) não foram objeto de análise quanto à confor-

midade, por não serem referidos na portaria do MS.

Na Tabela 2, pode-se considerar que os parâme-

tros físicos e químicos medidos para as águas 

de chuva estão em conformidade com os valo-

res preconizados na Portaria nº PRC n° 5/2017 

do MS. Porém os parâmetros microbiológicos, 

com exceção da E. coli, não se apresentaram em 

total conformidade com a referida portaria. Os 

coliformes totais apresentaram 24% de atendi-

mento; coliformes termotolerantes com 27% de 

atendimento e as bactérias heterotróficas, 64% 

de atendimento.

Em contrapartida, nos resultados referentes às 

águas oriundas de açudes, somente os parâ-

metros amônia, nitrato, sulfato e E. coli atende-

ram aos padrões de potabilidade estabelecidos 

pela PRC n° 5/2017, ou seja, dos 13 parâmetros  

que foram analisados e constam na referida 

Portaria, apenas 4 atenderam às exigências 

quanto à potabilidade.

A análise da Tabela 2 revela, de forma muito cla-

ra, que 36% das cisternas com águas de chuva e 

67% das cisternas com águas de açudes têm um 

quantitativo maior de bactérias heterotróficas na 

água do que o recomendado pela PRC n° 5/2017.   

Deve ser ressaltado que o resultado apresentado 

pode indicar a presença de bactérias pertencen-

tes a qualquer gênero, como Escherichia, Citro-

bacter, Klebsiella, Enterobacter ou mesmo outros 

gêneros, uma vez que os objetivos do trabalho 

não contemplavam análises detalhadas das bac-

térias ocorrentes.

Dessa maneira, por meio dos resultados obtidos, 

é possível afirmar que as elevadas concentrações 

de coliformes totais e termotolerantes e de bac-

térias heterotróficas evidenciam a importância 

da manutenção higiênica das cisternas estu-

dadas, sobretudo com a desinfecção, principal-

mente das águas transportadas por carros pipa, 

que apresentaram qualidade inferior quando 

comparadas com as águas de chuva. 

Em relação aos critérios de qualidade micro-

biológica, a maioria dos estudos sobre águas de 

chuva armazenadas em cisternas mostra que 

comumente não atendem às recomendações de 

potabilidade do MS para um ou vários indicado-

res sanitários. Ficou então evidenciado que as 
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águas de chuva das cisternas estão geralmen-

te contaminadas ou susceptíveis à contamina-

ção por microrganismos patogênicos e que seu 

consumo direto, sem tratamento, constitui con-

siderável risco à saúde humana (VIDAL, 2002; 

GOULD; NISSEN-PETERSON, 2002).

Vários autores brasileiros, em especial da região 

Nordeste, constataram a presença de coliformes 

em concentrações acima das estabelecidas pelo 

padrão de potabilidade, em todas as cisternas 

estudadas (AMORIM; PORTO, 2001; SILVA, 2006; 

PEREIRA et al., 2007; TAVARES, 2009; VIRIATO, 

2011; DIAS, 2016; MACHADO, 2017). Portanto, 

a fiscalização por parte dos órgãos responsáveis 

por distribuir as águas através de carros pipa é de 

fundamental importância para garantir a quali-

dade dessas águas. 

Segundo informações coletadas sobre a Ope-

ração Carro Pipa, a verificação da qualidade da 

água que é coletada em açudes ou mananciais 

deve seguir os critérios estabelecidos na PRC 

n° 5/2017; o município, deve providenciar um 

atestado da salubridade da água mensalmente. 

No entanto, a situação atenuante se refere à au-

sência do parâmetro E. coli em todas as cisternas 

monitoradas. A E. coli é considerada o mais espe-

cífico indicador de contaminação fecal recente e 

de eventual presença de organismos patogêni-

cos, indicando que as 12 cisternas estudadas não 

apresentam contaminação por origem fecal, ao 

contrário de trabalhos como os de Tavares (2009) 

e Machado (2017). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Considerando que o principal objetivo deste tra-

balho foi realizar uma avaliação comparativa da 

qualidade das águas armazenadas nas cisternas, 

com destaque para a origem da água, de chuva 

e de açudes, os resultados indicaram que, em 

dez dos quinze parâmetros físicos, químicos e 

microbiológicos analisados, quais sejam, amô-

nia, condutividade elétrica, cor, cloretos, dureza, 

nitrato, sulfato, sólidos totais dissolvidos, turbi-

dez, e bactérias heterotróficas, não foi possível 

concluir que as médias desse parâmetros, para 

os dois tipos de cisternas, eram iguais. Assim, 

pode-se inferir que há clara influência da origem 

da água das cisternas na qualidade da água ar-

mazenada. Para os parâmetros pH, alcalinidade, 

coliformes totais e coliformes termotolerantes, a 

hipótese H0 do teste estatístico de comparação 

de médias não foi rejeitada, ou seja, os testes in-

dicam que não há diferenças significantes entre 

as médias desses parâmetros.

Sobre a variabilidade da distribuição dos dados, 

abrangendo  simetria, dispersão e existência de 

valores discrepantes, pode-se concluir que os 

valores dos parâmetros relativos às águas de 

açudes das cisternas apresentaram maior varia-

bilidade dos dados, com exceção dos parâmetros 

nitrato e alcalinidade. Não foram observados 

valores atípicos e extremos, acima e abaixo dos 

limites superiores e inferiores, nas distribuições 

dos gráficos boxplot, para os parâmetros dureza 

e nitrato, o que indica o menor grau de incerteza 

nas medições. Apenas as distribuições, no inter-

valo interquartílico, dos parâmetros alcalinidade, 

nitrato e pH para as águas de açudes, e os pa-

râmetros sulfato, nitrato, e pH para as águas de 

chuva, apresentaram distribuições simétricas. 

A análise em relação aos padrões estabelecidos 

pela Portaria PRC n° 5/2017 do Ministério da Saú-

de, relativos às águas de chuva, indicou que, dos 

13 parâmetros que foram analisados e constam 

na referida Portaria, 10 atenderam às exigências 

quanto à potabilidade. Os três parâmetros que 

não atenderam à citada Portaria foram coliformes 

totais, coliformes termotolerantes e bactérias he-

terotróficas. Ou seja, os resultados das análises 

dos parâmetros físicos e químicos indicaram que 

as águas de chuva, armazenadas nas cisternas, 

não são discrepantes dos padrões de potabilidade 
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para consumo humano, concordando com as afir-

mações existentes na literatura.

Em relação às águas dos açudes estudados, dos 

13 parâmetros analisados e que constam na PRC 

n° 5/2017, apenas 4, amônia, nitrato, sulfato e 

E.coli, atenderam às exigências de potabilidade. 

Portanto, pode-se afirmar que as águas de chuva, 

armazenadas em cisternas, possuem melhor qua-

lidade em relação às águas de açudes, permitindo 

inferir que a origem da água armazenada nas cis-

ternas de concreto determina a sua qualidade.

As águas armazenadas em cisternas e seu uso 

para o consumo humano, independentemente 

de sua origem, são, sem dúvida, alternativas viá-

veis para  conviver no semiárido, porém é preciso 

que as águas sejam tratadas e bem manuseadas 

no intuito de proteger a saúde da população e 

não ser um veículo de transmissão de doenças.

Técnicas simples de desinfecção no domicílio po-

dem ser aplicadas, dentre elas a filtração, a clo-

ração ou até mesmo a desinfecção por luz solar. 

O tratamento da água, mesmo simplificado, de 

desinfecção antes do consumo, deve dar condi-

ções compatíveis com o que determina a Portaria 

PRC n° 5/2017 do Ministério da Saúde, em rela-

ção aos parâmetros microbiológicos. 
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