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QUALIDADE DA ÁGUA CONSUMIDA PELA POPULAÇÃO DO POVOADO 
DO BARACHO EM SOBRAL – CE NO PERÍODO DE ESTIAGEM 

Sarah do Vale Rodrigues1& Germário Marcos Araújo2 Ana Paula Morais de Oliveira3 Michael 
Barbosa Viana4 

Resumo - Estudo realizado no povoado do Baracho, localizado na Serra do Rosário à 23,6 km do 
município de Sobral – CE, que enfrenta dificuldade de abastecimento de água principalmente na 
época de baixa pluviosidade, com o objetivo de analisar os parâmetros físico-químicos e 
microbiológicos de suas águas e através desses, avaliar o padrão de potabilidade, normatizado pela 
Portaria 2914 de 12/12/11 do Ministério da Saúde. O monitoramento ocorreu com frequência 
mensal (outubro a dezembro de 2012), caracterizado como período de estiagem, com amostras 
coletadas em cinco pontos. Diante dos resultados verificados (parâmetros: pH, temperatura, 
turbidez, cloretos, ferro, dureza total e coliformes termotolerantes (CTT)), existem pontos de 
contaminação onde a água se apresenta fora dos padrões de potabilidade devido, principalmente, ao 
acondicionamento inadequado dessa água. A variável turbidez, apresentou, no Ponto 4, resultado de 
5,58 uT, onde deveria apresentar valor menor que 5 uT; o cloro residual obteve, nos Pontos 1 e 2, 
resultados dentro da faixa recomendada; e CTT que apresentaram resultados de 1,35E + 02 
NMP5/100 mL, 1,10E + 01 NMP/100mL e 1,45E + 01 NMP/100 mL nos Pontos 3, 4 e 5, 
respectivamente, onde os mesmos deveriam ser ausentes. Os resultados demonstram uma 
necessidade urgente de conscientização da população quanto à limpeza dos reservatórios para 
condicionamento da água. 
 
Palavras-chave: Abastecimento, Qualidade de água, Portaria 2914. 
 

QUALITY OF WATER CONSUMED BY POPULATION IN THE TOWN OF BARACHO 
SOBRAL - CE THE PERIOD OF DROUGHT 

 
Abstract - This study was conducted in the village of Baracho, located in the Rosario Montain at 
23.6 km from the city of Sobral - CE, with the aim of analyzing the physic chemical and 
microbiological of its waters, and through these, evaluate the potable standard, regulated by Decree 
2914 of 12/12/11 from the Ministry of Health. The monitoring of water quality occurred with 
monthly frequency (October to December of 2012), featured with drought period, with samples 
collected at five points. Considering the results observed (parameters: pH, temperature, turbidity, 
chloride, iron, total hardness and thermotolerant coliform), there are points where water 
contamination is present outside the potable standards, mainly due to improper packaging of this 
water. The cloudiness variable, presented in Point 4, a result of 5.58 uT, where the sample should 
present value less than 5 uT; the chlorine residual obtained in points 1 and 2, results within the 
range recommended; and thermotolerant coliform showed results that 1.35E + 02MPN/100ml, 
1.10E + 01MPN/100ml e 1.45E + 01MPN/100ml in points 3, 4 and 5, respectively, where they 
should be absent. The results demonstrate an urgent need for public awareness about the cleaning of 
tanks for water conditioning, both of tankers. 
Keywords: Supply, Water Quality, Decree 2914. 
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INTRODUÇÃO 

Da água disponível no planeta, apenas 0,8% é doce, ou seja, economicamente viável para 
abastecimento público. Desta pequena fração de 0,8%, apenas 3% apresentam-se na forma de água 
superficial, de extração mais fácil. Esses valores ressaltam a grande importância de se preservar os 
recursos hídricos na Terra, e de se evitar a contaminação da pequena fração mais facilmente 
disponível (VON SPERLING, 2005). 

O Brasil é um país privilegiado em termos de disponibilidade hídrica global, dispondo de um 
volume médio anual de 8.130 km³, que representa um volume per capita de 50.810 m³/hab.ano 
(BARBOSA & MATOS, 2007). 

O Nordeste retira algo em torno de 2.000 mm/ano do volume das águas superficiais, 
quantidade 3 a 4 vezes superior à precipitação média anual de 500 mm/ano dos últimos 50 anos. 
Essa situação é irreversível dada a impossibilidade humana de intervir favoravelmente nas 
condições atmosféricas. O Nordeste, com 30% da população nacional, dispõe de apenas 3% de toda 
a água doce do Brasil e a disponibilidade hídrica é da ordem de 4.000 m³/hab.ano. O Ceará é um 
estado considerado pobre em termos de disponibilidade hídrica (SILVA, 2005). 

Para ser considerada potável, a água destinada ao abastecimento da população humana deve 
atender as características de qualidade que estejam de acordo com os valores permissíveis dos 
parâmetros químicos, físicos, organolépticas e microbiológicos. No Brasil, estes parâmetros estão 
regulamentados pela Portaria do Ministério da Saúde nº 2914 de 2011 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
2011). 
pH (Potencial Hidrogeniônico) 

Segundo a Universidade Católica de Goiás (2008), o pH representa a concentração de íons 
hidrogênio, H+, dando uma indicação das condições de acidez, neutralidade e basicidade da água. 
Temperatura 

Segundo Collischonn (2008), a temperatura exerce um efeito sobre as reações químicas e a 
atividade biológica na água. A velocidade das reações químicas duplica para cada 10ºC de aumento 
de temperatura da água. 
Turbidez 

É a medição da resistência da água à passagem de luz. É provocada pela presença de 
partículas em suspensão na água. A turbidez é um parâmetro de aspecto estético de aceitação ou 
rejeição do produto, e o valor máximo permitido de turbidez na água distribuída é de 5,0 NTU 
(SABESP, 2011). 
Cloretos 

Segundo Venancio (2009), a presença de cloretos na água é resultante da dissolução de sais 
com íons Cl-, por exemplo, de cloreto de sódio. A água de chuva, por exemplo, tem presença 
insignificante de cloretos (menos de 1%), exceto em regiões próximas ao litoral. De um modo geral, 
a presença de cloretos tem origem na dissolução de minerais, contato com áreas de sal, mistura com 
a água do mar e introdução de águas residuárias domésticas ou industriais. 
Dureza Total 

Dureza é um parâmetro característico da qualidade de águas de abastecimento industrial e 
doméstico sendo que do ponto de vista da potabilização são admitidos valores máximos 
relativamente altos, típicos de águas duras ou muito duras. Quase toda a dureza da água é provocada 
pela presença de sais de cálcio e de magnésio (bicarbonatos, sulfatos, cloretos e nitratos) 
encontrados em solução (GLÓRIA ALVES et al, 2008). 
Coliformes Termotolerantes 

Obviamente existem inúmeros tipos de microrganismos nas águas, e alguns destes podem 
indicar presença de dejetos de origem animal. A água com microrganismos de origem humana é 
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potencialmente nociva, porque muitos tipos de doenças são transmitidas via a água. Entretanto, 
testar a água para todos os microrganismos potencialmente patogênicos seria muito caro, assim é 
mais comum a verificação da presença ou concentração da bactéria Escherichia coli.   

Escherichia coli é uma bactéria presente nos sistemas digestivos de animais de sangue quente, 
que normalmente não é nociva, mas que é usada como indicativo de contaminação com fezes 
humanas (ou mais raramente de outros animais)�(COLLISCHONN, 2008). 
Cloro Residual 

O cloro residual tem a função de evitar contaminação durante a distribuição na rede e nos 
reservatórios, evitando doenças de transmissão hídrica, preservando a saúde pública (MORAES, 
2008). 
Ferro  

Segundo CETESB (2011), o carbonato ferroso é solúvel e frequentemente é encontrado em 
águas de poços contendo elevados níveis de concentração de ferro. Nas águas superficiais, o nível 
de ferro aumenta nas estações chuvosas devido ao carreamento de solos e a ocorrência de processos 
de erosão das margens. O ferro, apesar de não se constituir em um tóxico, traz diversos problemas 
para o abastecimento público de água. Confere cor e sabor à água, provocando manchas em roupas 
e utensílios sanitários.  
OBJETIVOS GERAIS 

Avaliar a qualidade da água do povoado de Baracho, localizado na Serra do Rosário no 
município de Sobral – CE, comparando os resultados com os padrões de potabilidade (Portaria 
2914, de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde). 
METODOLOGIA 
Caracterização da Área de Estudo 

A Serra do Rosário está localizada a (3º40’20,42” latitude Sul e 40º31’57,70” latitude oeste de 
Greenwich e altitude de 650 m acima do nível do mar), 23,6 km de Sobral. Essa Serra abrange três 
localidades: Contendas, Jordão e Baracho, sendo este último, objeto de estudo nessa pesquisa. A 
Figura 1 mostra a localização no mapa do Brasil da Serra do Rosário. 

 
Figura 1 - Localização da Serra do Rosário 

Segundo dados da Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – 
SPLAM da prefeitura de Sobral, o povoado de Baracho, é composto por uma população de 684 
habitantes. 
Sistema de Abastecimento de Água do Baracho 
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Segundo o Diretor Administrativo do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE, o Sr. 
Everardo de Sousa Ferreira, o sistema de abastecimento de água da Serra do Rosário é realizado 
pelo SAAE, através de 11 (onze) carros pipa, sendo 4 carros pipa para Contendas, 5 carros para o 
Jordão e 2 carros para o Baracho, desde o mês de Junho de 2012 onde cada carro transporta 8.000 L 
de água. O carro pipa abastece a Serra não só no período de estiagem, mas durante todo o ano. 
Pontos Amostrais 

Foram escolhidos cinco pontos amostrais para monitoramento (parâmetros físico-químicos e 
microbiológicos) que forneceram subsídios para compreender a dinâmica do distrito do Baracho no 
tocante à qualidade das águas. A Figura 2 mostra os pontos amostrais utilizados na pesquisa. 

 
Figura 2 - Pontos amostrais da pesquisa 

Na Tabela 1 são detalhados os pontos amostrais com suas observações quanto ao 
condicionamento da água. 
Tabela 1 - Descrição dos pontos amostrais com possíveis detalhamentos 

Descrição dos pontos amostrais 
Ponto 1
  

A Estação de Tratamento de Água do Sumaré, onde os carros pipa são abastecidos. 

Ponto 2 Torneira da caixa d’água no povoado do Baracho, onde os carros pipa abastecem o 
povoado. 

Ponto 3 Residência do Sr. Manoel. Importante ressaltar que o reservatório onde ele armazena sua 
água de abastecimento, é o mesmo em que há criação de peixes. 

Ponto 4 Residência Sra. Hozana. Armazenamento em tanques de plástico. 
Ponto 5 Residência Sra. Soledade. Armazenamento em tanques de plástico. 

As coletas foram realizadas no período de outubro a dezembro de 2012, com o auxílio de 
garrafas de polietileno devidamente esterilizadas para análises físico-químicas e biológicas, e 
acondicionadas em caixas térmicas e encaminhadas até o Laboratório de Análises de Águas e 
Efluentes (LAAE) e Laboratório de Análises Microbiológicas de Águas e Efluentes (LAMAE) do 
IFCE, Campus Sobral, onde foram realizadas as análises. 
Variáveis Analisadas 

Seguindo a metodologia descrita no “Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater” (APHA, 2005), os seguintes parâmetros analisados foram: pH, Temperatura, Turbidez, 
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Cloretos, Ferro, Dureza Total (Cálcio e Magnésio), Coliformes Termotolerantes e Cloro Residual, 
conforme descrito na Tabela 2. 
Tabela 2 - Parâmetros analisados na pesquisa 
Parâmetro Metodologia Fonte 
pH Potenciométrico APHA (2005) 
Temperatura Filamento de Mercúrio APHA (2005) 
Turbidez Nefelométrico APHA (2005) 
Cloretos Argentométrico APHA (2005) 
Ferro Fenantrolina APHA (2005) 
Dureza Total Titulométrico EDTA APHA (2005) 
Coliformes Termotolerantes Tubos Múltiplos APHA (2005) 
Cloro Residual Colorimétrico APHA (2005) 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 3 mostra os valores médios obtidos durante o monitoramento da qualidade da água 
do povoado do Baracho.  

Os resultados foram obtidos através de análises físico-químicas e microbiológicas (replicatas) 
no período de outubro a dezembro de 2012. A variação dos resultados será discutida nos itens 
posteriores. 
Tabela 3 - Resultados obtidos nas análises físico-químicas e microbiológicas 

Ponto 1 
pH Temperatura 

(ºC) 
Cloreto 
(mg/L) 

Dureza 
Total 

Turbidez 
(uT) 

Cloro 
Residual 
(mg/L) 

Ferro 
(mg/L) 

Coliformes 
Termotolerantes 

7,58 30,5 33,07 24,85 2,28 2 0,1 Ausente 
Ponto 2 

pH Temperatura 
(ºC) 

Cloreto 
(mg/L) 

Dureza 
Total 

Turbidez 
(uT) 

Cloro 
Residual 
(mg/L) 

Ferro 
(mg/L) 

Coliformes 
Termotolerantes 

7,85 30,9 109,9 37,5 4,55 0,5 0,1 Ausente 
Ponto 3 

pH Temperatura 
(ºC) 

Cloreto 
(mg/L) 

Dureza 
Total 

Turbidez 
(uT) 

Cloro 
Residual 
(mg/L) 

Ferro 
(mg/L) 

Coliformes 
Termotolerantes 

7,86 25,4 66,8 32,5 2,39 <0,5 0,1 1,35E+02NMP /100ml 
Ponto 4 

pH Temperatura 
(ºC) 

Cloreto 
(mg/L) 

Dureza 
Total 

Turbidez 
(uT) 

Cloro 
Residual 
(mg/L) 

Ferro 
(mg/L) 

Coliformes 
Termotolerantes 

8,38 26,5 99,3 34,7 5,58 <0,5 0,1 1,10E+01NMP/100ml 
Ponto 5 

pH Temperatura 
(ºC) 

Cloreto 
(mg/L) 

Dureza 
Total 

Turbidez 
(uT) 

Cloro 
Residual 
(mg/L) 

Ferro 
(mg/L) 

Coliformes 
Termotolerantes 

8,87 26,2 121,6 42,1 2,37 <0,5 0,1 1,45E+01NMP/100ml 

pH 
A Portaria nº 2914/11 do Ministério da Saúde (MS) recomenda que o pH se encontre entre 6 e 

9,5. Os resultados obtidos mostraram que todos os pontos se encontraram dentro dos limites 
estabelecidos pela Portaria. Os resultados para todos os pontos são apresentados na Tabela 4. 
Tabela 4 - Resultados do pH para todas as amostras 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 
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7,58 7,85 7,86 8,38 8,87 

Temperatura 
A Portaria nº 2914/11 do Ministério da Saúde (MS) não especifica nenhum valor como 

padrão para a temperatura, porém, segundo Azevedo Netto e Richter (1998), a temperatura da água 
tem importância por sua influência sobre outras propriedades, pois acelera reações químicas, reduz 
a solubilidade dos gases, acentua a sensação de sabor e odor. Os resultados para todos os pontos são 
apresentados na Tabela 5. 
Tabela 5 - Resultados da temperatura (ºC) para todas as amostras 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 
30,5 30,9 25,4 26,5 26,2 

Cloretos 
Quanto aos Cloretos, todos os pontos amostrais apresentaram valores que se encontram dentro 

dos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria 2914/11, que determina que o mesmo seja 
abaixo de 250 mg/L. Os resultados para todos os pontos são apresentados na Tabela 6. 
Tabela 6 - Resultados do cloreto (mg/L) para todas as amostras 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 
33,07 109,9 66,8 99,3 121,6 
A variação significativa ocorrida nos Pontos 1 e 2, se deve, provavelmente, a alguma fonte de 

cloretos nos carros pipa. 
Dureza Total 

Com relação a variável Dureza Total, todos os pontos se encontram dentro dos padrões de 
potabilidade estabelecidos pela Portaria 2914/11, que determina que o mesmo seja abaixo de 500 
mg/L. Os resultados para todos os pontos são apresentados na Tabela 7. 
Tabela 7 - Resultados da dureza total (mg CaCO3/L) para todas as amostras 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 
24,85 37,5 32,5 34,7 42,1 

Turbidez 
A variável Turbidez, em todos os pontos, se encontram dentro dos padrões de potabilidade 

estabelecidos pela Portaria 2914/11, com exceção do ponto 4, que determina que o mesmo seja 
abaixo de 5 uT (unidades de Turbidez). Isso pode ser atribuído à falta de higiene no 
acondicionamento dessa água na residência da Sra. Hozana. A turbidez pode servir de abrigo para 
os microrganismos patogênicos e até prejudicar na desinfecção. Os resultados para todos os pontos 
são apresentados na Tabela 8. 
Tabela 8 - Resultados da turbidez (uT) para todas as amostras 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 
2,28 4,55 2,39 5,58 2,37 

Cloro Residual 
A Portaria 2914/11 determina que o cloro residual seja de 0,2 mg/L de cloro residual livre ou 

2 mg/L de cloro residual combinado em toda a extensão do sistema de distribuição (reservatório e 
rede), não esclarecendo sobre esse valor para as residências, por isso, serão enquadrados somente os 
Pontos 1 e 2, por se tratarem da ETA e do reservatório no Baracho, onde os mesmos se encontram 
dentro desses padrões, como pode ser observado na Tabela 9. 
Tabela 9 - Resultados do cloro residual (mg/L) para todas as amostras 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 
2 0,5 ND(1) ND ND 

(1) Não Detectável 
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Estes reduzidos valores limitam a remoção ou inativação dos microrganismos. O que pode ter 
contribuído para que fosse obtida a presença de coliformes termotolerantes nos pontos de 3 a 5.  
Ferro 

Com relação à variável Ferro, todos os pontos se encontram dentro dos padrões de 
potabilidade estabelecidos pela Portaria 2914/11, que determina que o mesmo seja abaixo de 2,4 
mg/l. Os resultados para todos os pontos são apresentados na Tabela 10. 
Tabela 10 - Resultados do ferro (mg/L) para todas as amostras 

Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Coliformes Termotolerantes 
Com relação à variável Coliformes Termotolerantes, somente os pontos 1 e 2 se encontraram 

dentro dos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria 2914/11 do MS, que determina que 
os mesmos sejam ausentes em 100 mL. Os resultados para todos os pontos são apresentados na 
Tabela 11. 
Tabela 11 - Resultados dos coliformes termotolerantes para todas as amostras 
Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 Ponto 4 Ponto 5 
Ausente Ausente 1,35E + 02NMP/100ml 1,10E + 01NMP/100ml 1,45E + 01NMP/100ml 

Os pontos 3, 4 e 5, que apresentaram coliformes, são os mesmos onde a variável cloro 
residual não pôde ter sido detectada, sugerindo que a contaminação deve ser nas próprias 
residências, devido a falta de cuidados com a limpeza desses reservatórios. 

As variáveis coliformes termotolerantes, turbidez e cloro se relacionam, de forma que, a 
turbidez pode servir de abrigo para o microrganismo e até prejudicar na desinfecção, mostrando que 
o acondicionamento inadequado dessa água, em reservatórios sem as condições básicas de higiene, 
e a provável falta de cuidados no transporte dessa água nos carros-pipa, contribuiu para a 
contaminação da água. 
CONCLUSÕES 

Além de ser um bem escasso, a água no povoado do Baracho, ainda apresenta contaminação, 
como foi concluído nessa pesquisa: 

1. O fornecimento de água, que deveria ocorrer em dias alternados, segundo a população, é 
irregular, obrigando os moradores a procurar outras fontes de água de origem duvidosa, 
em poços artesianos, por exemplo; 

2. Em relação à variável Cloro Residual, apenas os Pontos 1 e 2 estão de acordo com a 
Portaria 2914/11; 

3. Os pontos 3, 4 e 5 estão fora dos limites estabelecidos pela Portaria em relação aos 
coliformes termotolerantes; 

4. A variável turbidez, apresentou resultado acima do limite estabelecido pela Portaria 
2914/11, somente no Ponto 4; 

5. As análises realizadas em laboratório demonstraram que os principais motivos para 
contaminação da água são a falta de higiene no transporte e acondicionamento. 
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