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RESUMO 

 

Este trabalho envolve avaliação das condições construtivas das captações de água do 
assentamento Canudos em Goiás realizada no período de março a junho de 2011. Foram 
realizadas coletas de dados em 35 lotes num total de 329, verificando os tipos de captações, 
suas condições e características, tais como nível da água, profundidade e a distância de 
possíveis focos de contaminação. Os de pontos estudados, estão classificados em: 27 
cisternas, 7 mini poços e 1 minas. O estudo revelou que 96,3% das cisternas não possuíam 
vedação da tampa; 7,4% das cisternas não tinham prolongamento do poço acima do nível do 
solo. Com relação às cisternas, os 27 pontos analisados apresentavam profundidade inferior a 
20 m e sendo que 5 apresenta nível de água inferior a 5,0 m;  10 entre 5 e 10 m e 12 entre 10 e 
20 m. Segundo informações dos proprietários, a profundidade dos mini poços sempre foi 
inferior a 20 m. Foi avaliada também que  21 das captações estavam a uma distância da fossa, 
ou de outra fonte de contaminação, inferior a 30 metros. Dentre as captações analisadas, 
verificou-se que os mini poços apresentam melhor qualidade construtiva, sendo que as demais 
captações estão em desacordo com as recomendações para evitar possíveis contaminações da 
água, necessitando de correções para resolver a situação precária a qual se encontram. 

 

Palavras-Chave – cisterna, poço raso, captações de água, avaliação construtiva, 
assentamento rural. 
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INTRODUÇÃO 

Questões relacionadas à distribuição fundiária estão em debate desde a divisão do 

território brasileiro em capitanias hereditárias. A reorganização da estrutura fundiária com o 

objetivo de promover uma distribuição mais justa das terras culminou no que hoje 

entendemos por reforma agrária, um sistema colocado em cheque nas grandes discussões 

políticas, mas pouco pensada e discutida por cientistas no campo das engenharias. Encontram-

se escassas bibliografias sobre o tema na literatura. 

Os projetos de assentamentos podem ser considerados como a 

materialização das políticas de reforma agrária, onde ocorre à intervenção pública no 

sentido de alterar o uso e a propriedade da terra, modificando a organização espacial 

e, conseqüentemente, o princípio de um novo processo de produção do espaço a 

partir de novos atores sociais (ALMEIDA, 2007).  

Para a modificação do processo de produção do espaço rural é preciso refletir 

sobre as estratégias de desenvolvimento econômico e sua interface com os processos e 

instrumentos de planejamento e gestão integrada dos recursos hídricos e saneamento em 

assentamentos. Esta integração está diretamente ligada ao abastecimento, ao uso e proteção 

dos mananciais de água. 

Segundo Manahan (1994 apud FARIAS, 2006) ao longo da história da 

humanidade a qualidade e a quantidade da água disponível para o ser humano têm sido fatores 

que determinaram seu bem estar.   

De acordo com Rocha et al. (2000) a má qualidade da água pode trazer riscos a 

saúde, servindo de veículo a agentes biológicos e químicos. “O entendimento da transmissão 

das doenças relacionadas com o saneamento passa a constituir um instrumento de 

planejamento das ações, com vistas a considerar de forma mais adequada seus impactos sobre 

a saúde do homem” (NETTO et al., 2002). 

Um elemento que é essencial à vida e a sobrevivência dos assentados 

é a água, porém, vários estudos demonstram que é necessário buscar o conhecimento 

da realidade rural, caracterizada por populações com menor acesso às medidas de 

saneamento e pela presença de atividades agropecuárias altamente impactantes, 

podendo interferir na qualidade da água dos mananciais, muitos desses utilizados no 

abastecimento de água nas cidades (ROCHA et al. 2000). 
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Para Netto et al (2002), a elaboração de sistemas de saneamento direcionada a 

diferentes características populacionais deve seguir um padrão que contemple as normas 

de qualidade da água, assim como os recursos disponíveis nas mais diversas esferas 

sociais. 

Nos programas desenvolvidos para o abastecimento de água em zonas rurais é 

notória a ausência de políticas de qualidade. No entanto, é um dos objetivos da Política 

Nacional dos Recursos Hídricos “assegurar à atual e às futuras gerações a necessária 

disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos” (BRASIL, 

1997). 

Sob esta ótica, fica claro a necessidades de se pensar em estratégias para garantir 

aos assentados qualidade na exploração dos recursos naturais presentes em cada lote 

adquirido. Uma boa qualidade da água poderá ser alcançada se as políticas públicas e os 

proprietários tomarem as devidas precauções nas construções de poços, minimizando assim, a 

possibilidade de doenças vinculadas ao uso da água e garantindo saúde para toda comunidade. 

A construção das formas de captação de água nos padrões recomendados sugere que a água se 

apresente a população livre de toxinas de diversos focos de contaminação.  

Diante dessas considerações, o presente estudo pretende avaliar quantitativamente 

as condições construtivas das fontes de captação de água para consumo e os possíveis focos 

de contaminação em relação às recomendações. Através desse levantamento busca-se 

diagnosticar as condições locais e propor recomendações e medidas eficazes para a melhoria 

do sistema de abastecimento local de água. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Avaliar as condições construtivas das fontes de captação de água no 

Assentamento Canudos localizado nos municípios de Palmeiras de Goiás, Campestre e 

Guapó,Estado de Goiás, e os possíveis focos de contaminação. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Quantificar as formas de captações de água existentes por meio de uma 

análise amostral;  
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• Diagnosticar os aspectos construtivos das diferentes formas de 

captações encontradas no Projeto de Assentamento Canudos; 

• Identificar as situações de risco ambiental em relação ao saneamento e 

gerenciamento dos recursos hídricos por meio do mapeamento de focos de 

contaminação próximos as captações.  

• Propor diretrizes construtivas para as captações. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Captações 

No meio rural do estado de Goiás as águas geralmente são captadas por meio de 

poços rasos ou superficialmente, a depender da sua disponibilidade. Os poços rasos podem ser 

classificados como poço escavado ou poço perfurado. 

O poço escavado é o tipo mais utilizado pela população rural pela baixa produção 

de água, utilizado predominantemente em pequenas propriedades, na maioria, não atendidas 

pela rede pública de água. Recebe nomes distintos, dependendo da região: cisterna, cacimba, 

cacimbão, poço amazonas, poço caipira, ou simplesmente poço (PEDROSA; CAETANO, 

2002). São poços cilíndricos, abertos manualmente, com o uso de picareta e pá em material 

não muito resistente, geralmente solos e depósitos sedimentares pouco consolidados. Para que 

o operário possa trabalhar no fundo do poço, seu diâmetro deve ser grande, indo de 0,8 a 2 

metros, geralmente inferior a 30 metros de profundidade. (PEDROSA; CAETANO, 2002; 

IRITANI e EZAKI, 2008) 

O poço perfurado conhecido também como poços tubulares rasos ou mini-poço é 

executado mecanicamente com o auxílio de um trado ou com cravação de haste metálica com 

diâmetro de perfuração variando entre 50 e 100 mm. A profundidade desses poços 

corresponde apenas ao nível capaz de obtenção de água, geralmente superior a 18 m 

(BRASIL, 2006; HELLER e PÁDUA, 2006). 

Outra maneira de se captar a água pode ser realizada com captação direta 

superficialmente ou conhecida popularmente de mina, limitando-se à tomada, único 

dispositivo existente entre o manancial e a adutora com a qual se conecta e com a barragem de 

nível um tipo de captação mais generalizado para o aproveitamento de pequenos cursos 

d’água, sobretudo quando o suprimento é feito por gravidade e o leito se apresenta rochoso no 

local em que a mesma barragem vai ser implantada (DACAH, 1975). 

2.2 Focos de Contaminação 

Os meios de captação da água estão constantemente expostos à contaminação e 

conhecê-los é o primeiro passo para evitá-los.   
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A contaminação da água ocorre com a introdução de elementos que provocam 

alterações na qualidade do ambiente aquático. Essas alterações são provocadas por 

substâncias tóxicas, vírus, bactérias ou outros micros organismos, assim como elevadas 

concentrações de compostos habitualmente dissolvidos na água (SVISA, 2005). 

Em propriedades rurais, o contágio destes elementos com a água se dá 

principalmente através da contaminação pelo próprio lençol , pelo escoamento de água de 

superfície e enxurradas, pela infiltração de água no solo, pela entrada na boca do poço de 

objetos, animais, detritos, balde ou pelo sistema de retirada da água de dentro do poço como 

mostra na Figura 01 (CISAM, 2006). 

 

Fonte: Filho e Feitosa (2002) citado por Funasa (2006) 
Figura 01 - Contaminação do Poço 

Os principais focos de contaminação nestes contextos são geralmente 

provenientes de chiqueiros, estábulos, esgoto, currais, galinheiros, fossas sépticas e despejos 

agrícolas (CISAM, 2006; CEFETES, 2005). 

A avaliação das características e condições de moradia no assentamento Monte 

Alegre - SP detectou que a população possui água em quantidade suficiente para o 

abastecimento, porém, não há qualidade, devido à contaminação dos poços pelo esgotamento 

sanitário, deixando a população vulnerável a doenças (BORGES, FABBRO e FILHO, 2006). 
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Carvalho (1978) analisou as condições de potabilidade das águas de 30 poços 

rasos em Minas Gerais bem como as perdas construtivas e higiene e toda a amostra 

apresentavam-se contaminada e recomendou o reparo dos poços estudados e melhorar os 

cuidados de higiene. 

Em Caratinga - Minas Gerais a análise de 30 cisternas avaliadas por Guerra 

(2006) apresentou problemas na sua construção e conservação comprometendo a qualidade da 

água, devido ao desconhecimento por parte dos moradores, de noções técnicas de construção 

de cisternas. Guerra (2006) ressalta que dentre os problemas apresentados, como falta de 

revestimento da parede, falta de tampa adequada, localização em ponto mais baixo do terreno, 

a falha que apresentou relevância estatística foi à distância das cisternas ao curso d’água. 

Resultados obtidos no assentamento Zumbi dos Palmares em Campos dos 

Goytacazes - RJ indicam que as águas dos poços utilizados estão sendo contaminadas com os 

agrotóxicos utilizados pelos próprios moradores (PORTAL et al., 2000) 

Segundo trabalho realizado por Amaral et al. (2003) foi verificado que a 

qualidade da água no meio rural utilizada é um importante fator de risco quando não adotado 

medidas de prevenção visando à proteção das fontes d’água que pode diminuir 

consideravelmente o risco de ocorrência de enfermidades de veiculação hídrica. Ainda 

verificou que a profundidade está inteiramente ligada a susceptibilidade a contaminação 

devido à percolação rápida dos microorganismos em direção a água subterrânea, aliada ao 

fato do nível da água, durante o período chuvoso, aproximar da superfície do solo, 

diminuindo a capacidade filtrante. Relata ainda que a falta de fatores de proteção nos poços de 

água e a profundidade inferior a 20 metros são fatores que colaboram para a exposição da 

água a agentes contaminantes, pois tal profundidade diminui o tempo de contato entre a água 

superficial que infiltra e o solo que tem uma função filtrante. 

De acordo com levantamento realizado por Guerra (2006) foi verificado que águas 

captadas no meio rural as minas apresentaram maior susceptibilidade à contaminação do que 

em captações em cisternas ou mini-poço. 

Ferrete (2007) afirma em seu trabalho que a má qualidade ambiental apresentada 

pelo assentamento rural estudado no que tange o saneamento ambiental pode decorrer da 
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inexistência de estudos e planejamentos prévios que envolvam uma correta utilização da área 

ocupada referente à captação d’água. 

No levantamento feito por Teixeira e Heller (2005) no assentamento rural em Juiz 

de Fora – MG foi detectado que a água de mina ou de nascente estava infectada 

provavelmente proveniente da inadequação na forma do transporte e do armazenamento da 

água dessas minas, normalmente por meio de vasilhames inapropriados. Foi verificada ainda a 

qualidade da água de poços rasos, apresentando contaminação supostamente pela inexistência 

ou precariedade na cobertura, extração de água com balde e corda e a falta de utilização de 

cloradores. 

Os efluentes domésticos descartados nas fossas negras, principalmente, água de 

lavagem com substâncias de produtos de limpeza e dejetos humanos podem afetar a água 

subterrânea , uma vez que os rios podem atuar, inversamente, como área de recarga das 

captações (IRITANI e EZAKI, 2008). Desta forma deve ser levada em consideração a 

localização do poço no ponto mais alto do lote, ou seja, no local mais alto da área onde for 

possível existir o poço (CISAM, 2006). 

2.3 Aspectos Construtivos, Localização e Proteção das Captações 

Amaral et al. (2003) indica que a inexistência, na maioria das fontes de captação, 

de todos os fatores de proteção que são preconizados como de grande importância para a 

preservação da qualidade da água, evidencia a necessidade de um trabalho que vise a 

orientação às pessoas que utilizam essas águas, com o objetivo de proteger as fontes de 

captação. 

Segundo Lima apud Paes et al., (2000), os principais problemas apresentados por 

poços em exploração decorrem de: deficiência de construção, que na maioria dos poços são 

construídos sem projetos técnicos e requisitos mínimos de uma obra de captação; 

desconhecimento das características técnicas do poço, pois muitas vezes, ignora-se a 

profundidade, os diâmetros de perfuração e a existência dos revestimentos e inexistência de 

um serviço de operação e manutenção. 

Independentemente do tipo de captação das águas subterrâneas, seja por meio de 

poços escavados ou poço perfurado, devem ser considerados alguns procedimentos técnicos 

com a finalidade de evitar a sua rejeição ou trazer prejuízos ao consumidor. Segundo a 
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Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a captação da água subterrânea deve ser 

explorada obedecendo às normas 12.212 e 12.244 que se referem a projetos e construções de 

poços, respectivamente.  

As condições que devem ser observadas durante a perfuração de um poço são: a 

sua localização, o tipo de construção, a proteção e a forma de retirada da água (LIMA aput 

PAES, 2000) 

A primeira medida segundo Iritani e Ezaki (2008) é certificar se o local onde se 

pretende instalar o poço não está inserido em uma área de restrição e controle à captação e ao 

uso da água e que nas proximidades não há áreas contaminadas e fontes com potencial de 

contaminação do solo e das águas subterrâneas e é necessário verificar sua distância (acima de 

30 metros) do posicionamento em relação a fossas negras e outras fontes de poluição, de 

modo a evitar a contaminação da água. Já Brasil (2006) propõe que a localização do poço 

deve obedecer à distância mínima de 15 metros entre o poço e a fossa séptica ou estarem 

distantes de qualquer fonte de poluição e em relação a outros pontos de contaminação como 

chiqueiros, estábulos, esgoto, convém estabelecer uma distância mínima de 45 metros Além 

de impedir que sejam instalados possíveis focos após a implantação do poço (FUNASA, 

2006). 

A construção de uma cisterna deverá ser realizada em período de estiagem, devido 

ao risco de desmoronamento do terreno em período chuvoso. Recomenda-se que a água só 

seja utilizada após 12 h de construído, devendo-se, antes, proceder á desinfecção da água, 

utilizando hipoclorito (BRASIL, 2006; HELLER e PÁDUA, 2006). Em cisternas, ainda é 

recomendável realizar a limpeza e desinfecção do poço, pelo menos uma vez ao ano. No caso 

de desativação do poço, este deve ser devidamente tamponado (cimentado) e lacrado, para 

que não se torne um meio de acesso direto de agentes contaminantes à água, evitando, 

também, acidentes (IRITANI e EZAKI, 2008). 

De acordo SVISA (2005) na construção da cisterna deve-se ter a parede 

impermeabilizada até a altura mínima de três metros e uma calçada de concreto com um 

metro de largura em volta da boca do poço, para evitar infiltrações das águas de superfície. A 

água deve ser extraída, preferencialmente, por meio de bombas manuais ou elétricas de baixa 

potência, pois o uso de carretilhas e baldes pode carrear sujeira para dentro do poço, além de 

no fundo do poço utilizam-se, em geral, anel pré-moldado de concreto, tijolos furados, 
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manilhões de concreto semi-poroso ou pedras encaixadas e cascalho na base para permitir a 

entrada de água (IRITANI e EZAKI, 2008). 

Para SVISA (2005) a boca do da cisterna deve ser fechada com cobertura de 

concreto ou madeira, deixando abertura de inspeção com tampa de encaixe. Segundo Pedrosa 

e Caetano (2002) isso evita a entrada de água contaminada da superfície e a queda de objetos 

e animais em geral.  

Sobre a boca do poço deve ser construída uma caixa de concreto ou alvenaria de 

tijolos, fazendo-se o prolongamento externo da parede de revestimento do poço que deverão 

ter altura entre 50 e 80 centímetros a partir da superfície do solo (SVISA, 2005). Já para 

Funasa (2006) deve-se construir um prolongamento impermeabilizado ultrapassando o nível 

do solo em pelo menos 90 centímetros, ou seja, as paredes do poço sobem acima do terreno 

pelo menos uns quatro palmos e, além disso, também deve ser aberta uma valeta a pelo menos 

10 metros de distância da parede do poço, para o desvio de chuva das partes mais altas do 

terreno. 

A Figura 02 mostra estes detalhes construtivos recomendados. 
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Fonte: Filho e Feitosa (2002) citado por Funasa (2006) 
Figura 02 - Detalhe Construtivo Poço 

Para a construção dos poços perfurados, utiliza-se tubo de PVC, como 

revestimento. O poço deve ser impermeabilizado com uma calda de cimento entre o aqüífero 

e o revestimento até uma profundidade mínima de 3 metros (HELLER e PÁDUA, 2006).  

Para ISSN (2009) as estruturas protetoras das minas têm como objetivo evitar a 

contaminação, em sua condição mais favorável, ou seja, quando as fontes brotam em encosta, 

a tarefa se resume à construção da caixa de captação ou depósito, que, preferencialmente deve 

ser revestida, e sempre coberta. O revestimento tem por objetivo evitar a imediata 

contaminação da água pelas próprias partículas do solo, provenientes de desmoronamento das 

paredes da caixa e, a cobertura, para evitar a contaminação com pó trazido pelo vento, restos 

vegetais, ejeções de animais silvestres, desenvolvimento de algas na presença de luz, etc. 

Apesar de promover maior oxigenação da água quando se desenvolvem as algas, ao morrer, 

entram em decomposição e podem conferir mau cheiro à água. A seguir, apresentam-se 

alguns tipos de estruturas protetoras simples: Deve-se fechar qualquer tipo de estrutura de 

captação, para impedir a queda de folhas ou qualquer outro contaminante, Utilizam-se drenos 
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constituídos por tubos. Essa situação permite conduzir a água por gravidade para o 

abastecimento de uma caixa d’água utilizada para consumo humano sem necessidade de 

bombear 

Outro ponto relevante no tocante a proteção das captações envolve o despejo das 

matérias orgânicas. A fossa negra é uma escavação sem revestimento interno onde os dejetos 

caem no terreno, parte se infiltrando e parte sendo decomposta na superfície de fundo. Não 

existe nenhum deflúvio. São dispositivos perigosos que só devem ser empregados em último 

caso, sendo recomendados os tanques sépticos. 

Os tanques sépticos são câmaras fechadas com a finalidade de deter os despejos 

domésticos, por um período de tempo estabelecido, de modo a permitir a decantação dos 

sólidos e retenção do material graxo contido nos esgotos transformando-os bioquimicamente, 

em substâncias e compostos mais simples e estáveis. A parte sólida retida nas fossas sépticas 

(lodo) deverá ser renovada periodicamente, de acordo com o período de armazenamento 

estabelecido no cálculo destas unidades. A falta de limpeza no período fixado acarretará 

diminuição acentuada da sua eficiência (FNS, 2006) 

Para receber o efluente liquido dos tanques são feitos escavações no terreno, que 

se infiltram no solo através das aberturas na parede denominado sumidouro Após passar pela 

fossa, o efluente líquido, isento de materiais sedimentáveis e flutuantes (retidos na fossa) deve 

ser disposto de alguma forma no meio ambiente (ABNT, 1993) 

Os sumidouros consistem em escavações, cilíndricas ou prismáticas, tendo as 

paredes revestidas por tijolos, pedras ou outros materiais. Devem ter as paredes revestidas de 

alvenaria de tijolos, assentes com juntas livres, ou de anéis (ou placas) pré-moldados de 

concreto, convenientemente fundos, e ter enchimento no fundo de cascalho, pedra britada e 

coque de pelo menos 0,50 m de espessura. -As lajes de cobertura dos sumidouros devem ficar 

ao nível do terreno, ser de concreto armado e dotadas de aberturas de inspeção com tampão de 

fechamento hermético, cuja menor dimensão em seção seja de 0,60 m (ABNT, 1993; FNS, 

2006) 

Os sumidouros devem preservar a qualidade das águas superficiais e subterrâneas, 

mediante estrita observância das prescrições da NBR 7229/1993: Projeto, construção e 

operação de sistemas de tanques sépticos. 
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Diante de todas as recomendações é preciso lembrar que a água é um bem 

comum, imprescindível à vida, que devemos proteger e preservar para as gerações futuras. É 

necessário um esforço coletivo para garantir o bom aproveitamento e o uso adequado deste 

precioso recurso. Reconhecer o real valor de um copo de água dentre os milhares de litros que 

abastecem uma local e que contribuem para o seu desenvolvimento é um bom começo para 

isso. Saber consumir a água implica em: usá-la (IRITANI e EZAKI, 2008). 

2.4 Características Geológicas e Velocidade de Captação D’água 

Nos métodos construtivos utilizados de poços devem levar em conta o solo para não 

ter o uso inadequado para o tipo do local. Para isso deve-se verificar o tipo de solo existente 

através de ensaios granulométricos e de plasticidade a fim de evitar possíveis desmoronamentos 

ou carregamento do solo quando apresenta partículas finas muito comuns no assentamento em 

questão, conhecido como solo tabatinga. 

Tabatinga ou turfa e definido como Argila com muita matéria orgânica, 

geralmente encontrada em pântanos ou locais com água permanente (rios, lagos), no presente 

ou no passado remoto (CAMPOS, 2007) 

Sempre que se usar este sistema de recalque por bomba é importante verificar se 

não ocorre carreamento de partículas do solo, observando-se regularmente, a água na saída 

das bombas para ver se a mesma está saindo limpa. O carreamento de partículas de solo 

provoca recalques acentuados em estruturas vizinhas. Ao se constatar carreamento de solo, 

deve-se melhorar o sistema de captação de água, dispondo-se filtros, onde estiverem 

ocorrendo esses carreamentos (VITOR, 2005). 

Quando há possibilidade de penetração de areia no interior do poço, essa 

possibilidade desaparece com a adoção de pequena velocidade para a água na passagem pelas 

aberturas do revestimento, o que se obtém com uma adequada área total dessas aberturas, ou 

com uma camada de pedregulho envolvendo os tubulões de concreto e revestindo o fundo do 

poço (DACAH, 1975) 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Área de estudo 

O projeto foi desenvolvido no Assentamento Canudos, localizado nos municípios 

de Palmeiras de Goiás, Campestre de Goiás e Guapó, cuja área é de 13 mil ha e possui 329 

famílias (HORA, 2003). Este assentamento encontra-se a 110 km de Goiânia, com acesso via 

município de Campestre e Palmeiras de Goiás e 60 km com acesso via Guapó. É um 

empreendimento oriundo da luta do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 

Dos 329 lotes, 142 pertencem ao município de Palmeiras de Goiás, 117 a 

Campestre e 70 a Guapó. Os lotes fazem parte integralmente à bacia hidrográfica do rio dos 

Bois que, de acordo com Dos Santos et al. (2008), está situada no centro sul goiano 

apresentando um terreno irregular, com 600 Km2 de área. 

Pode ser observada a localização do assentamento Canudos no estado de Goiás e 

no Brasil, detalhando a planta baixa do assentamento Canudos com suas subdivisões internas, 

organizadas em 11 áreas apresentado na Figura 03. 

 

Fonte: Adaptado de Hora (2003) 
Figura 03 - Localização do Assentamento Canudos no Estado de Goiás - Brasil.  
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3.2 Coleta dos dados e Pontos de coletas 

As coletas tiveram inicio no mês de março de 2011 e finalizadas em junho de 

2011, contemplando cinco visitas à campo. Foram escolhidos aleatoriamente 35 lotes para as 

coletas de dados, representando 10,6% do total de lotes do assentamento, distribuídos 

espacialmente nas diferentes sub-bacias. Desses 35 pontos de amostragem, 13 pertence ao 

município de Palmeiras de Goiás, 15 à Campestre e 7 à Guapó.  

Na Figura 04 pode ser observada a localização dos 35 pontos de coletas 

distribuídos pela área de estudo, abrangendo todas as sub-bacias do local. 
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Fonte: Nilson (2011) 
Figura 04 – Distribuição espacial dos 35 pontos de coletas, inseridos nas sub-bacias do 

Assentamento Canudos no Estado de Goiás - Brasil. 
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Durante as visitas em campo foram identificadas os tipos de captações existentes 

no assentamento através das características de cada um. Fotografias foram registradas e 

anotadas a forma de captação. 

Foram verificadas outras características construtivas do poço, enquadradas como 

características gerais, tais como o tipo de revestimento interno, o material construtivo da 

tampa, possíveis desmoronamentos, prolongamento do poço acima da superfície, existência 

de proteção ou não no entorno do poço, existência de vedação, tipo de retirada d’água e se 

possuía algum tipo de desinfecção. 

No momento da coleta mediu-se a profundidade existente entre o início do poço e 

a lâmina d'água. 

A profundidade da cisterna foi obtida introduzindo uma corda, com peso na ponta, 

até o fundo do poço. Em seguida a corda era retirada para medição da profundidade com a 

utilização de uma trena métrica. Os valores foram anotados no bloco de anotações juntamente 

com o número do lote e ponto correspondente da coleta para análise posterior a ser realizada 

com auxílio de uma tabela descritiva.  

Devido à impossibilidade de obtenção da profundidade dos mini-poços, foi 

solicitada ao proprietário a medida da profundidade, tendo sido anotada no bloco de 

anotações. 

A Figura 05 mostra o procedimento de medição do comprimento da corda para 

conhecer a profundidade do poço. 
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Fonte: Autor 
Figura 05 – Procedimento utilizado para obtenção da profundidade do poço raso, consistindo de 

medição do comprimento da corda. 

O procedimento para a determinação do nível d’água do poço foi o mesmo 

utilizado para determinação da profundidade, diferindo que a corda com o peso era 

introduzida até alcançar o nível d’água no interior do poço.  

A altura útil de água no interior do poço foi calculada pela diferença entre a 

profundidade do poço e a altura do nível d’água. 

Para verificar o diâmetro das cisternas, foi utilizada uma trena métrica de 5m 

medindo a parte interna do poço e, em seguida anotada no bloco de anotações.  

A localização geográfica dos poços foi aferida com GPS (Global Positioning 

System) de navegação. O sistema de coordenadas utilizado no levantamento foi a geodésica. 

Na Figura 06 pode ser observada uma fotografia do aparelho GPS utilizado para obtenção das 

coordenadas. 
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Fonte: Autor 
Figura 06 - GPS Utilizado para Anotações das Coordenadas. 

O passo seguinte a caracterização da vulnerabilidade das captações foi à 

determinação do risco potencial de contaminação dos mananciais. Foi verificada a distância 

do manancial em relação a: atividade de lançamento de esgotos a céu aberto, fossa, curral, 

galinheiro, chiqueiro e lixo. 

Foi feito um levantamento orçamentário de três fornecedores na cidade de Goiânia 

investigando os custos para a construção de mini-poço na região do assentamento. Foram 

verificados também os custos para construção de cisterna. 

A partir de dados amostrais (profundidade, nível d'água, etc), distribuídos pelo 

espaço foi realizada a estimativa dos valores de cada variável pelo espaço, utilizando a técnica 

de geoestatística, que é um ramo da estatística que une o conceito de variáveis aleatórias com 

o conceito de variáveis regionalizadas, gerando um novo conceito de funções aleatórias,  que 

são posteriormente processadas por aplicativos computacionais (DRUNK et al., 2004). 

Através destas técnicas, dentre as quais se destacam a krigagem e a simulação 

estocástica, foi possível calcular um valor de uma dada propriedade para cada centro da célula 

de uma malha tridimensional, valor este condicionado aos dados existentes (dados de poços) e 

a uma função de correlação espacial entre estes dados (DRUNK et al., 2004). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Tipos de Captações 

Para as caracterizações dos tipos de captação foram utilizado as dimensões de 

diâmetro e profundidade segundo Pedrosa e Caetano (2002) e Iritani E Ezaki (2008) para as 

cisternas, as delimitações de Brasil (2006), Heller e Pádua (2006) para os mini poços e a 

descrição realizada por Dacah (1975) para minas. Os parâmetros utilizados foram: Cisternas 

(diâmetro entre 0,8 m a 2,0 m e profundidade máxima de 30 m ); Mini poço (profundidade 

mínima de 18 m). 

Do total de pontos verificados, 34 das captações encontradas foram de poços rasos 

e 1 de captação superficial na forma de barragem de nível (mina). Na captação por poço raso 

27 (77,1%) foram de cisternas (poços escavados), 7 (20%) foram de mini poços (poços 

perfurados). Na Figura 07 pode ser observada a distribuição dos tipos de captações. 

 

20,0%

77,1%

2,9%

Cisterna

Mini poço

Mina

 
Fonte: Autor 

Figura 07 – Distribuição dos Tipos de Captações encontradas no Assentamento Canudos em Goiás. 

A Tabela 01 mostra a distribuição dos tipos de captação por municípios. Percebe-

se que há variabilidade dos tipos de captação em relação ao município não caracterizando 

influencia do local para a escolha do tipo de captação. 
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Tabela 01 – Distribuição dos Tipos de Captações nos Municípios do Assentamento. 

Município Cisterna 
Mini 

Poço 
Mina 

Campestre 11 3 1 

Guapó 5 2 - 

Palmeiras 11 2 - 

TOTAL 27 7 1 

Fonte: Autor 

 

Os custos forma verificados para a construção dos poços conforme Tabela 02. 

Tabela 02 –Orçamento para a construção de cisterna e Mini Poço.. 
Tipo Empresa A Empresa B Empresa C Média 

Cisterna  R$    100,00 /m  R$      60,00 /m  R$      80,00 /m  R$      80,00 /m 

Mini Poço  R$ 3.500,00   R$ 2.700,00   R$ 2.500,00   R$ 2.900,00  

 

4.2 Características das captações 

4.2.1 Cisternas 

Pode ser observado na Tabela 04 que as 27 cisternas visitadas apresentaram 

profundidade inferior a 20 m. 5 (18,5 %) apresenta nível de água inferior a 5,0 m, 10 (37,0%) 

entre 5 m e 10 m e o restante 12 (44,5%) entre 10 m e 20 m. Os resultados da caracterização 

das 27 cisternas estão contidos na Tabela 04.  Os diâmetros das cisternas variam de 1,1 a 1,4 

m. 

A situação das cisternas visitadas está em desacordo com a segurança do ponto de 

vista da profundidade, uma vez que medidas inferiores a 20 m colaboram para a exposição da 

água a agentes contaminantes, pois tal profundidade diminui o tempo de contato entre a água 

superficial que infiltra e o solo que tem uma função filtrante (AMARAL et al., 2003). 

Os 20 m de profundidade para construção da cisterna apresentado pelo Amaral et 

al. (2003) pode não ser o melhor índice para verificar o risco de contaminação da água, pois 

deve-se considerar o nível d’água no poço existente Com o afloramento do lençol freático há 

uma elevação do nível d’água e maior possibilidade de contato com focos de contaminação. 

Com o intuito de verificar a variação do nível de água no interior das cisternas, 

foram realizadas duas medições aleatórias em 10 pontos diferentes em um intervalo de 18 dias 

decorrente da disponibilidade do pesquisador. Na Figura 08 pode ser observada a variação de 

nível entre as duas campanhas e na Tabela 03 estão contidos os dados das duas coletas. Não 
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se teve grandes alterações, sendo a maior variação de 0,6 cm no ponto 22, podendo ser 

decorrente de variação de consumo. 
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Fonte: Autor 

Figura 08 – Nível d’água nas cisternas em duas ocasiões distintas em um intervalo de 18 dias. 
 
 

Tabela 03 – Medições de nível de água, profundidade e altura útil de água em duas ocasiões com um intervalo de 
18 dias, objetivando verificar a variação do nível do lençol freático. 

Coleta de dados em 19/04 Coleta de dados em 07/05 

Ponto 

de 

Coleta 

Nível de água 

em relação ao 

nível do solo (m) 

Profundidade do 

fundo em 

relação ao nível 

do solo (m) 

Altura útil 

de água 

(m) 

Nível de água 

em relação ao 

nível do solo 

(m) 

Profundidade do 

fundo em 

relação ao nível 

do solo (m) 

Altura útil 

de água 

(m) 

14 6,2 10,6 4,4 6,4 10,3 3,9 

16 9,4 11,8 2,4 9,3 11,5 2,2 

18 5,0 10,3 5,3 5,4 10,3 4,9 

20 2,1 3,6 1,5 2,2 4,0 1,8 

22 0,0 3,0 3,0 0,6 3,5 2,9 

23 2,2 4,5 2,3 2,5 4,5 2,0 

24 3,4 10,0 6,7 3,5 10,0 6,5 

25 2,0 8,0 6,0 1,8 7,0 5,2 

28 3,4 6,0 2,6 3,8 6,0 2,2 

29 9,7 13,0 3,3 10,2 14,0 3,9 

Fonte: Autor 
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Tabela 04 – Medições de nível de água, profundidade e altura útil de água nas 27 cisternas. 
Pontos de 

coletas 

Nível de água em relação ao 

nível do solo (m) 

Profundidade do fundo em 

relação ao nível do solo (m) 
Altura útil de água (m) 

1 5,7 10,1 4,4 

2 9,6 16,0 6,4 

3 2,7 9,0 6,3 

4 4,3 8,6 4,4 

5 5,6 9,8 4,2 

6 13,4 18,0 4,6 

8 3,0 8,2 5,2 

9 13,6 15,0 1,4 

10 4,8 11,0 6,2 

12 6,0 9,0 3,1 

13 6,1 10,0 3,9 

14 6,2 10,6 4,4 

16 9,4 11,8 2,4 

18 5,0 10,3 5,3 

19 4,2 9,4 5,3 

20 2,1 3,6 1,5 

21 1,1 4,8 3,7 

22 0,0 3,0 3,0 

23 2,2 4,5 2,3 

24 3,4 10,0 6,7 

25 2,0 8,0 6,0 

26 4,8 8,6 3,8 

28 3,4 6,0 2,6 

29 9,7 13,0 3,3 

30 7,3 12,0 4,7 

31 1,0 3,0 2,0 

35 4,7 8,0 3,3 

Fonte: Autor 

Foi verificado que as cisternas possuíam tampas construídas em diferentes 

materiais, tais como concreto, madeira, porta de zinco, banner (cartaz em plástico) e algumas 

sem tampa. Deve-se preferencialmente optar pelas tampas de concreto (oferece melhores 

resultados que a de madeira), que vede hermeticamente a entrada, para evitar a penetração de 

poeira, insetos ou pequenos animais que podem contaminar a água (GUERRA, 2006) Do total 

de cisternas, 26 apresentam tampas sem vedação, permitindo a entrada de insetos e pequenos 

animais, acarretando a contaminação da água, sendo que apenas 1 , lote 26, apresentava 

vedação porém sem abertura para inspeção. Na Figura 09 podem ser observadas algumas 

cisternas com tampas de diferentes materiais. A Figura 10 mostra uma cisterna com vedação 

da tampa, porém sem declividade para escoamento da água pluvial para fora da cisterna. Esta 

situação está em desacordo com as normas de proteção, sendo que as tampas deveriam ser 
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seladas com declividade para fora, a fim de evitar possíveis contaminações pela entrada de 

insetos, roedores, etc. 

 

 
Fonte: Autor 

Figura 09 – Cisternas com tampas de diferentes materiais. a) madeira; b) porta de zinco; c) sem tampa d) 
concreto 

 

 

Fonte: Autor 
Figura 10 – Cisterna com tampa em concreto devidamente vedado. No entanto, sem inclinação. 

Foi verificado que 3 (7,4%) das cisternas não tinham prolongamento do poço 

acima do nível do solo possibilitando a entrada de água de enxurradas de chuvas ou por meio 
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de despejo superficial e possível contaminação da água. Foi encontrado uma variação entre 0 

e 0,5 m e segundo SVISA (2005) o prolongamento externo da parede de revestimento do poço 

deverão ter altura entre 50 e 80 centímetros a partir da superfície do solo. Já para Funasa 

(2006) deve-se construir um prolongamento impermeabilizado ultrapassando o nível do solo 

em pelo menos 90 centímetros. A Figura 11 apresenta detalhe de uma cisterna sem 

prolongamento acima do nível do solo. 

Em uma das cisternas visitada (lote 22), não havia prolongamento e o nível d’água 

estava rente ao solo permitindo a utilização da água para dessedentação por bovinos. Desta 

forma, a falta de prolongamento e ausência de tampa pode permitir a contaminação da água. 

Esta situação pode ser observada na fotografia da Figura 12. 

 
Fonte: Autor 

Figura 11 - Detalhe de poço sem prolongamento acima do nível do solo 
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Fonte: Autor 
Figura 12 – Cisterna com nível d’água rente ao solo no lote 22 

Durante a coleta dos dados foi observado que algumas cisternas não possuíam 

revestimento interno. Em outras foi verificado a presença de algumas manilhas, 

desmoronamentos de terra e animais transitando sobre a tampa das cisternas. A Figura 13 

mostra cisterna com perca de solo nas laterais. 

 
Fonte: Autor 

Figura 13 – Cisterna com perda de solo nas laterais 
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4.2.2 Minas 

Dentre os locais pesquisados foi encontrada apenas uma captação feita a partir de 

uma mina. 

A captação de água da mina (ponto de coleta número 32) é feita com a construção 

de uma pequena barragem de pedras localizada no pé da serra A água é canalizada por 

gravidade até o ponto de consumo. A Figura 14 apresenta a captação de água da mina. 

 
Fonte: Autor 

Figura 14 – Captação de água realizada em uma mina. 

4.2.3 Mini Poços 

Segundo informações obtidas com os proprietários dos mini-poços, a 

profundidade sempre foi inferior a 32 m, não sendo possível realizar tal medição, pois os 

mesmos encontram-se lacrados. Na Tabela 05 pode-se observar as profundidades informadas 

pelos moradores. 

Os mini-poços apresentaram características construtivas satisfatórias, dificultando 

a contaminação da água do lençol freático. Existem apenas duas situações em que o lençol 

freático pode ser contaminado: através da utilização de equipamentos de bombeamento e 

canalização sujos ou por meio de infiltrações de água contaminada no solo atingindo o lençol 

freático quando o poço localiza-se em partes baixas do terreno.  
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Tabela 05 – Dados de profundidade da água nos sete mini poços 

Ponto de Coleta Profundidade (m) 

15 28,0 

15  27,0 

7 18,0 

34  18,0 

33  32,0 

11 30,0 

27 18,5 

Fonte: Autor 

4.2.4 Características Geológicas do solo e velocidade de captação de água 

As características do solo incidem na qualidade das captações e da durabilidade 

dos poços. Dessa forma, foi realizada a caracterização de um solo que foi coletado junto a 

uma captação que apresentava problemas, ditos pelos moradores, “Tabatinga”. A 

caracterização do solo foi realizada no laboratório de solos da Universidade Federal de Goiás 

(UFG) onde se constatou que realmente trata-se de solo Tabatinga que apresentou grande 

quantidade de material fino (silte), o que pode interferir no carreamento das partículas e 

conseqüência perda de solo envolta das manilhas das cisternas. Nas Figuras 15 e 16 pode ser 

observada a fotografia do solo encontrado. 

Uma das soluções para minimizar os problemas relacionados ao desmoronamento 

seria empregar vazões de retiradas de água que contem velocidade de percolação 

recomendado para que não ocorra o carreamento das partículas. 

                  
Fonte: Autor 

Figura 15 – Solo “Tabatinga” encontrado no Assentamento Canudos 
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Fonte: Autor 
Figura 16 – Solo “Tabatinga” com presença de raízes encontrado no Assentamento Canudos 

4.3 Fontes de contaminações 

Baseado na instrução de Iritani e Ezaki (2008) em que antes da construção do 

poço, é necessário verificar sua distância (acima de 30 metros) e posicionamento em relação a 

fossas negras e outras fontes de poluição, de modo a evitar a contaminação da água, 

entendemos que qualquer distância inferior a citada acarretará possível contaminação. Por 

este motivo foram consideradas contaminadas todas as captações com distâncias inferiores a 

30 m. 

Foram constatados que dos 35 pontos de amostragem, 6 não tinham fossa, 18 

estavam a uma distância inferior a 30 m e no restante (11 locais), a fossa localizava-se a uma 

distância superior a 30m. Dessa forma, dos 29 lotes que apresentavam fossa negra 18 (62,0 

%) estão em desacordo com os critérios recomendados segundo Iritani e Ezaki (2008) que é 

de no mínimo 30 m de distânica. A Tabela 06 apresenta dados coletados em campo. 

Além das fossas localizadas próximas às fontes de abastecimento, 9 (25,7%) dos 

pontos estudados apresentavam outra possível fonte de contaminação com proximidade 

inferior a 30 metros, tais como galinheiros, chiqueiros, currais ou despejo de esgoto 

doméstico diretamente no solo. Os resultados podem ser observados na Tabela 06. 

De forma geral, dos 35 lotes pesquisados 21 (60%) encontram-se com uma (ou 

mais) possível fonte de contaminação com menos de 30 m de distância. Isso indica que os 

proprietários dos lotes desconhecem o problema. 
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Pode ser observada na Figura 17 a localização do poço e da fossa (seta vermelha). 

A distância entre as duas é de apenas 5m, sendo propício a uma contaminação.  

 
Fonte: Autor 

Figura 17 – Localização da fossa em relação a cisterna. 
 

Tabela 06 – Distância entre as fontes de abastecimento e os possíveis pontos de contaminações. 

Fonte de Captação Outras fontes de contaminação Ponto 
de 

Coleta mini-poço cisterna mina 

Distância 
entre a 

Fossa e a 
captação (m) 

Distância (m) Descrição da fonte de contaminação 

1  x  20 4 Chiqueiro 
2  x  21    
3  x  18 6 Galinheiro 
4  x   - 13 Esgoto a céu aberto 
5  x  5 5 Despejo superficial de esgoto 
6  x  23   
7 x   8   
8  x  45   
9  x  14   

10  x  23   
11 x   10 10 Galinheiro 
12  x  - 6 Despejo superficial de esgoto 
13  x  12   
14  x  17   
15 x   28   
17 x   9   
18  x  20   
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19  x  13   
20  x  100   
22  x  200   
23  x  100   
24  x  33   
25  x  100   
26  x  14   
27 x   23 6 Despejo superficial de esgoto 
30  x  30   
31  x  30 10 Criação de gado 
32   x 200   
33 x   26    
34 x   272 10 Chiqueiro 
35  x  32   

Fonte: Autor 

Foi verificado em 3 lotes que os moradores despejavam a água utilizada 

superficialmente sobre o solo a uma distância inferior a 15m do poço, podendo ocasionar o 

contato desta água com a água do poço através da infiltração pelas paredes que não continham 

proteção. A Figura 18 mostra os detalhes de um poço com despejo de água superficialmente 

após uso. 

 
Fonte: Autor 
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Figura 18 - Detalhe de despejo de água superficialmente a uma distância menor que 15 metros. 

Com relação às formas de extração de água das fontes de abastecimento, foi 

observado que 94% dos sistemas de retirada eram por meio de bomba e 6% era feita 

manualmente por meio de baldes e cordas o que pode acarretar possíveis contaminações da 

água.  

Foi observado também que em nenhum dos locais estudados era feita a 

desinfecção da água por meio de algum desinfetante, tais como o hipoclorito de sódio ou 

pastilhas sólidas de cloro. 

4.4 Análise Geoestatítisca 

A análise geoestatística foi realizada utilizando os dados das 27 cisternas, de onde 

foram construídas as Figuras 19, 20 e 21. Nelas, podem ser observadas, respectivamente, o 

nível de água, profundidade do poço e altura útil de água nas cisternas ao longo da área de 

estudo. Esse dado pode ser útil no momento de uma futura escavação de uma cisterna, pois 

indica qual seria o provável nível de água, profundidade e altura útil da água daquela área. 

Na Figura 19 percebe-se que o nível de água é mais profundo no município de 

Palmeiras de Goiás ao qual se localiza na parte leste do mapa. Guapó apresenta nível de água 

intermediário decrescendo até Campestre, provavelmente pela topografia do terreno. Na 

Figura 20 verifica-se que a profundidade segue os mesmos parâmetros do nível de água, assim 

com na Figura 21 a relação da altura útil verifica-se esta correlação. 

Nas Figuras 19, 20, 21, verifica-se maior profundidade e nível d’água na região 

leste do rio dos Bois, provavelmente pela relação do efluente nestes parâmetros ou pelo tipo 

do solo. 
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Fonte: Nilson (2011) 

Figura 19 – Nível de água nas cisternas ao longo da área de estudo.  
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Fonte: Nilson (2011) 

Figura 20 – Profundidade das cisternas ao longo da área de estudo.  
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Figura 21 – Altura útil da água no interior das cisternas ao longo da área de 

estudo.  

 
Fonte: Nilson (2011) 

Figura 21 – Altura útil das cisternas ao longo da área de estudo.  
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5. CONCLUSÃO 

 

  O presente trabalho permitiu concluir que: 

Todos os lotes estavam em desacordo com pelo menos uma das indicativas de 

possíveis focos de contaminação. 

De maneira geral, todas as cisternas avaliadas apresentam problemas na sua 

construção e conservação, o que compromete a qualidade da água, devido ao 

desconhecimento por parte dos moradores, de noções técnicas de construção de cisternas.  

Nenhuma cisterna apresenta profundidade superior a 20m, o que colabora para 

exposição da água a agentes contaminantes. 

Dentre as formas de captações existentes no assentamento, foi observado que a 

captação feita através de mini poço é a mais favorável para a situação presenciada. 
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ANEXO A – RECOMENDAÇÕES 

 

CONSTRUÇÃO DE POÇOS RASOS 

 

Alguns aspectos devem ser levados em consideração antes de se iniciar a 

escavação de uma cisterna. Disso, depende fundamentalmente a qualidade da água a ser 

obtida. 

• A cisterna sempre deve ficar em ponto (nível) mais alto que a fossa. 

• A cisterna deve estar localizada em ponto que não seja atingido por 

enxurrada. 

• A cisterna deve ficar distante pelo menos 15 metros da fossa e qualquer 

curso de água superficial, seja córrego, lagoa ou rio, para evitar a contaminação 

subterrânea da água. 

• A cisterna não deve ser escavada a menos de 30 metros de plantações 

comerciais, que utilizam adubos ou agrotóxicos. 

• A cisterna nunca deve estar em nível mais baixo que o de cursos 

superficiais de água. 

• Não deve haver escoamento superficial de qualquer tipo de efluente 

doméstico nas proximidades (a menos de 15 metros) da captação, pelo risco de 

contaminação do solo e infiltração pelas paredes laterais da cisterna. 

• A área em torno da cisterna deve ser cercada num raio de pelo menos 5 

metros, para evitar que animais defequem nessa área e contamine o solo.  

 

Em relação à construção da cisterna, devem ser observados alguns critérios para 

evitar que a qualidade microbiológica da água seja afetada por fatores externos: 

• A parede da cisterna deve ser revestida com tijolos ou manilhão para 

evitar desmoronamento da parede, ou infiltração de água pelas paredes. 

• Ao redor do revestimento da parede, nos primeiros três metros de 

profundidade, deve-se fazer uma escavação de 10 cm de largura que deverá ser cheio 

de concreto ou argila, para prevenir a infiltração de água de superfície pela parede.ou 

pode-se utilizar lona plástica sem emendas, revestindo a face externa das manilhas. 
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• No fundo da cisterna, deve-se colocar uma camada de 

aproximadamente 10 cm de brita. 

• Deve-se construir um anel de concreto, de aproximadamente um metro 

de diâmetro ao redor da cisterna para evitar infiltrações de água de superfície ou fazer 

um montículo impermeabilizado com argamassa ao redor da cisterna. 

• Deve-se fazer uma caixa de alvenaria, acima do nível do solo, ao redor 

da cisterna, onde será colocada a tampa. 

• Deve-se tampar a cisterna com tampa de concreto (oferece melhores 

resultados que a de madeira), que vede hermeticamente a entrada, para evitar a 

penetração de poeira, insetos ou pequenos animais que podem contaminar a água. 

• A água deverá ser retirada por bomba manual ou elétrica, e nunca por 

corda e balde, o que poderá causar contaminação da água. 

 

CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE MINA 

 

As famílias que optarem por utilizar água de nascente ou “mina” devem tomar 

algumas providências para diminuir o risco de contaminação da água na captação. 

• A área da captação deve ser cercada num raio de 10 metros, para evitar 

a presença de animais que podem beber da água, além do risco deles defecarem e 

contaminarem a água com coliformes fecais. 

• A água deve ser captada antes do afloramento, introduzindo-se um cano 

no “olho d’água” para captação. 

• Deve-se construir uma caixa de alvenaria, com tampa de concreto bem 

ajustada, no ponto de captação, para evitar contaminação por poeira, material 

orgânico, insetos ou animais. 

• Com esses cuidados, é possível a colocação de uma bóia na entrada do 

reservatório doméstico, para controlar o fluxo e volume na caixa d’água, o que 

permitiria o uso de clorador dimensionado para o volume da caixa. 
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ANEXO B – TANQUE SEPTICO 

 

 

 

 

 

 
Fonte: NBR 7229/1993 
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ANEXO C- SUMIDOURO 

 

 
Fonte: NBR 7229/1993 
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ANEXO D – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

 
Foto 01 – Mini Poço com precária proteção em alvenaria. 

Fonte: Arquivo Projeto Mulheres do Cerrado. 
 

  
Foto 02 – Mini Poço com precária proteção em alvenaria e coberto com pedaços de telha fibro-cimento. 

Fonte: Arquivo Projeto Mulheres do Cerrado. 
 

  
Foto 03 – Mini Poço com alvenaria quebrada 

Fonte: Arquivo Projeto Mulheres do Cerrado. 
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Foto 04 – Cisterna com tampa de tábuas e telhas. 

Fonte: Arquivo Projeto Mulheres do Cerrado. 
 

  

Foto 05 – Cisterna com grelha em cima 

Fonte: Arquivo Projeto Mulheres do Cerrado. 
 

  

Foto 06 – Interior de uma cisterna, desprovida de manilhas 

Fonte: Arquivo Projeto Mulheres do Cerrado. 
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Foto 07 – Cisterna com tampa de vários materiais (telha de barro, madeira, etc) 

Fonte: Arquivo Projeto Mulheres do Cerrado. 
 

  

Foto 08 – Interior de uma cisterna sem impermeabilização lateral 

Fonte: Arquivo Projeto Mulheres do Cerrado. 
 

  

Foto 09 – Cisterna com tampa de concreto quebrada 

Fonte: Arquivo Projeto Mulheres do Cerrado. 
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 Foto 10 – Cisterna perto de galinheiro 

Fonte: Arquivo Projeto Mulheres do Cerrado. 
 

  

Foto 11 – Cisterna com bomba sobre a tampa 

Fonte: Arquivo Projeto Mulheres do Cerrado. 
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Foto 12 – Cisterna com lona em cima da tampa 

Fonte: Arquivo Projeto Mulheres do Cerrado. 
 

  

Foto13 – Cisterna com tampa de vários materiais e envolto de plantas 

Fonte: Arquivo Projeto Mulheres do Cerrado. 
 

 


