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1. Introdução

ambiental, desempenha importante papel no processo de desenvolvimento econômico e social, 

consumo vem aumentado substancialmente e em escala global.

Água para um mundo sustentável

consumo mundial sustentável ainda está distante de acontecer.
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tratamento de esgoto. 

e regularidade.
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melhoria. Como instrumento de gestão, a lei cita o enquadramento dos corpos de água em classes, 

meio de transporte e componente fundamental dos ecossistemas naturais. 

competências e experiência.
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oceanos, rios, lagos e solos.

et al

Dessa forma, o estudo da qualidade da água é de suma importância, tanto para caracterizar as 
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et al

et al

 et al

das águas e suas consequências contribuem, de fato, para o aumento da sua demanda, conforme 

Água para um mundo sustentável
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locais. 

et al
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Entre as tecnologias e conhecimentos disponibilizados, a cisterna pode ser citada como uma 

et al

et al
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3

em que:
2

3
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variou de 1 a 14. Assim, com uma capacidade de armazenamento de água de 16 mil litros de água, 

et al
et al

da água da cisterna. 

grupos: . 
O caráter sanitário da água exige que esta seja isenta de organismos prejudiciais à saúde, como 

Os principais parâmetros de qualidade de água para consumo humano, avaliados com maior 
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arrastar substâncias poluentes na atmosfera, mesmo estando distante de áreas urbanas, assim 

não ser recomendada para consumo humano da forma como armazenada nas cisternas, precisando 
ser tratada antes de sua ingestão.

A pesquisa de microrganismos patogênicos na água requer procedimentos complexos e longos, 

coli 

fecais e 

a transmissão da luz no meio, podendo ser provocada por plâncton, algas, detritos orgânicos e 
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nas Secretarias Municipais de Saúde.
O 

pouco comum no Semiárido brasileiro.

água. 

de matéria orgânica, nem de microrganismos que tenham consumido o cloro durante o tratamento, 
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30 minutos. 
de cloro 

seu transporte, como no caso, as cisternas também recebiam água de carro pipa. A não potabilidade 

inadequada da tecnologia no âmbito familiar, principalmente, o transporte e armazenamento de 
águas nas cisternas oriundas de fontes não potáveis.

et al

. Do total de cisternas 
na primeira campanha, e 

93,3% para a segunda campanha. Ou seja, apenas 13,3% e 6,7% das amostras da primeira e segunda 
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et al

campanha, apresentando o valor médio de 7,4, estando dentro da faixa de valores recomendados 
pela portaria, que determina uma faixa de 6,0 a 9,5. A água de chuva adquire cor ao passar pela 

sempre fechada e sem rachaduras para evitar o desenvolvimento de algas, bem como cercar a área 

et al. 
et al

por uma gestão inadequada da tecnologia no âmbito familiar, principalmente, o transporte e 
armazenamento de águas nas cisternas oriundas de fontes não potáveis.

 et al

causados normalmente pelo uso excessivo de água e por sistemas de drenagem mal projetados. 
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os recursos renováveis de água são limitados, o resultado poderia ser um menor escoamento, e 

 

residências. 
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programa, presente também em todo o Semiárido brasileiro, até outubro de 2015, implantou um 
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eletrônica.

Segundo o MDS, o acesso à água possibilitou a melhoria da qualidade de vida e da saúde em 

– tempo que hoje pode ser dedicado a outras tarefas e para a melhoria da convivência familiar. 
et al

realizados por Lima et al

também contempla outras tecnologias com maiores capacidades de armazenamento de água.  Para 

rebanho familiar ou comunitário. 
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Medeiros et al
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do uso inadequado dos recursos naturais.

importância para manter e conservar os recursos naturais como um todo. Esse processo pode ser 

água residuária.
et al

et al
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Os esgotos tratados têm um papel fundamental no planejamento e na gestão sustentável dos 

entre outros. A água de reuso é outro produto resultante do tratamento de esgoto. Ela pode ser 

que não seja o consumo humano.

e monitorados no decorrer de seu desenvolvimento, principalmente quanto ao atendimento das 

et al et al
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das águas residuárias na agricultura.
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interrompidas pelo menos 10 dias antes da colheita.

água de reuso em cumprimento às normas da OMS, em que na sua maioria, o uso desta água na 
agricultura faz com que se obtenha um produto de boa qualidade e aceitável para o consumo 
humano.

Wastewater
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