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RESUMO 
É imprescindível o fornecimento de água de boa qualidade para atender às necessidades básicas da população e permitir 
um excelente padrão de vida. Desta forma torna-se necessário verificar a qualidade higiênico-sanitária da água destinada 
ao consumo humano, principalmente em fontes de propriedades rurais por meio da análise microbiológica. No presente 
estudo foi coletadas amostras de água para consumo humano de fontes com proteção e sem proteção no município de 
Francisco Beltrão, Paraná, e realizadas análises microbiológicas para determinação da presença de coliformes 
termotolerantes e totais. Os resultados obtidos foram comparados com a legislação vigentes no Brasil. Após análises 
realizadas em 20 amostras de água das fontes pertencentes a 10 propriedades rurais, os resultados mostraram que 95% 
encontram-se impróprias para consumo.  
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INTRODUÇÃO 

A água é uma substância essencial na vida dos seres vivos, e como tal, deve chegar em qualidade e quantidade 
suficiente. Desta forma não só preservaremos as necessidades básicas como também preservaremos a saúde e o 
desenvolvimento econômico da população. 
Para consumo humano, a água deve ser limpa e livre de quaisquer patógenos, impurezas e de qualquer tipo de 
contaminação que cause danos à saúde. Assegurar a qualidade da água para consumo humano constitui um objetivo 
primordial nas sociedades atuais, ponderada a sua importância para a saúde e a necessidade de salvaguardar e promover 
a sua utilização sustentável (CASALI, 2008). 
O melhor método de assegurar água adequada para consumo humano consiste em formas de proteção, evitando-se a 
contaminação por resíduos, os quais podem conter grandes quantidades de bactérias, vírus, protozoários e helmintos que 
podem trazer enfermidades como febre tifóide, amebíase, hepatite, diarréias virais e outras (HAGLER; HAGLER, 
1988). 
A água de consumo humano é um dos importantes veículos de enfermidades diarreicas de natureza infecciosa, o que 
torna primordial a avaliação de sua qualidade microbiológica. As doenças de veiculação hídrica são causadas 
principalmente por microrganismos patogênicos de origem entérica, animal ou humana, transmitidas basicamente pela 
rota fecal-oral, ou seja, são excretados nas fezes de indivíduos infectados e ingeridos na forma de água ou alimento 
contaminado por água poluída com fezes (DUARTE, 2011). 
O risco de ocorrência de surtos de doenças de veiculação hídrica no meio rural é alto, principalmente em função da 
possibilidade de contaminação bacteriana de águas que muitas vezes são captadas em poços velhos, inadequadamente 
vedados e próximos de fontes de contaminação, como fossas e áreas de pastagem ocupadas por animais. O uso de água 
subterrânea contaminada, não tratada ou inadequadamente desinfetada é responsável por 44% dos surtos de doenças de 
veiculação hídrica (BRITO; AMORIM; LEITE, 2007). 
No meio rural, as principais fontes de abastecimento de água são os poços rasos e nascentes, fontes bastante susceptíveis 
à contaminação. A deposição diária de resíduo orgânico animal no solo, prática muito disseminada no meio rural, 
aumenta o risco da contaminação das águas subterrâneas. Os dejetos bovinos depositados no solo representam riscos de 
contaminação das fontes de água, uma vez que esses animais são reservatórios de diversos microrganismos como 
Criptosporidium parvum e Giardia sp., causadores de enfermidades humanas. Isso mostra o papel desses animais na 
contaminação ambiental por esses importantes patógenos de veiculação hídrica (FUNASA, 2011). 
As maiorias das doenças nas áreas rurais podem ser reduzidas, desde que a população tenha acesso à água potável. 
Entretanto, um dos maiores problemas das fontes particulares é a ausência de monitoramento da qualidade da água 
consumida (FUNASA, 2011). 
A transmissão dessas doenças ocorre de forma direta ou indireta como a indigestão da água de alimentos da higiene 
pessoal na agricultura e no lazer. Os principais microrganismos na água contaminada são responsáveis pelas inúmeras 



 

VI Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental 
Porto Alegre/RS - 23 a 26/11/2015 

 

IBEAS – Instituto Brasileiro de Estudos Ambientais 2

doenças tais como salmonelose, shigelose, cólera. O grupo coliforme é formado principalmente pelos gêneros 
Escherichia, Citrobacter, Klebsiella e Enterobacter, entre outros gêneros (FORTUNA et al., 2007). 
Neste aspecto o presente trabalho buscou através de amostragens sistêmica, avaliar a qualidade microbiológica da água 
destinada ao consumo humano de fontes com e sem sistema de proteção em propriedades rurais, usando como indicador 
de potabilidade a presença de coliformes totais e termotolerantes. 
 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

Foi investigado o nível de contaminação da água de 20 fontes utilizadas pela população da zona rural do município de 
Francisco Beltrão, sendo que em 10 destas fontes existia o sistema de proteção e em 10 não existia nenhum sistema de 
proteção. Essas propriedades rurais fazem parte de um programa de gestão da qualidade da água, fomentado por órgãos 
financeiros buscando a melhoria da qualidade de vida do homem do campo. O trabalho foi realizado pelos agentes de 
desenvolvimento e teve a participação dos moradores da comunidade, acadêmicos bolsistas do programa, onde as fontes 
recuperadas estão localizadas em propriedades previamente selecionadas.  
As águas das fontes foram colhidas em vidros âmbar de 100 mL, esterilizados, acondicionados em caixas isotérmicas e 
transportados ao laboratório para análise imediata. O critério utilizado para indicar a potabilidade, foi a determinação do 
número mais provável de coliformes totais e termotolerantes. 
Para a determinação do Número Mais Provável (NMP) de coliformes Totais (CT) e de Coliformes Termotolerantes 
(CTer), foi empregado o método Colilert®. Foram utilizados 10 tubos para as determinações microbiológicas. Esse 
método segue as determinações da APHA-AWWA-WPCF, (2003). 
O resultado das análises se deu pela leitura dos tubos, sendo que os tubos que obtiveram a coloração amarela, indicativo 
de coliformes totais, foram submetidos ao teste para verificar a presença de coliformes termotolerantes. Os tubos com 
cor amarela foram submetidos a luz ultravioleta, sendo que o surgimento de coloração violeta indicava a presença de 
coliformes termotolerantes na amostra de água, se entre os dez tubos mais de um desse positivo para coliforme totais ao 
qualquer amostra que indicasse a presença de coliformes fecais, era classificada como imprópria ao consumo humano. 
 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados mostram que das 20 amostras de água coletadas de diferentes fontes 95% (19) estavam impróprias para o 
consumo, enquanto que apenas 5% (1) estavam próprias ao consumo, sendo esta amostra coletada de uma fonte que 
possuía o sistema de proteção. Os resultados podem ser observados na tabela e na figura 1. 

 
Figura 2: Tubos com resultados de potabilidade da água, onde se observa no primeiro tubo da 

esquerda para a direita – ausência de coliformes, presença de coliformes termotolerantes (Tubo azul 
brilhante) e presença de coliformes totais (Tubo amarelo). 



VI Congresso Brasileiro de Gestão Ambiental 
Porto Alegre/RS – 23 a 26/11/2015 

 
 

IBEAS – Instituto Brasileiro de Estudos Ambientais 3 

Os valores do número mais provável para coliformes totais e de termotolerantes, encontrados nas amostras de água, 
obtidas de fontes que possuíam o sistema de proteção, como naquelas em que não existia nenhum sistema de proteção, 
estão sumarizados na tabela 1. 
A Tabela 1 descreve que das amostras coletadas de locais com proteção, o NMP (Número Mais Provável) variou de 3,6 
a >23 para coliformes totais e entre <1,1 a 5,1 de termotolerantes, já nas amostras oriundas de fontes sem proteção, 
todas apresentaram >23 NMP para coliformes totais e entre 3,6 a  >23 NMP de termotolerantes. 

 
Tabela 1: Índice do número mais provável (NMP) de coliformes totais e termotolerantes 

nas amostras de água – Considerando 100 mL de água. 
Amostra NMP 

Coliformes totais 
NMP 

Coliformes termotolerantes 
* C / prot S/ prot C/ prot * S/ prot 

1 >23 >23 <1.1 >23 
2 >23 >23 >23 3,6 
3 >23 >23 1,1 >23 
4 >23 >23 5,1 12 
5 >23 >23 >23 >23 
6 >23 >23 23 <1,1 
7 >23 >23 1,1 2,2 
8 >23 >23 <1,1 <1,1 
9 >23 >23 1,1 >23 
10 3,6 >23 <1,1 >23 

*C/ prot- Fonte com proteção - S/ prot – Fonte sem proteção  
 
Conforme estabelece a Portaria Nº 2914/2011 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011), a água de consumo humano 
deve ter ausência total de E.coli, o principal indicador sanitário. Estas informações demonstram uma situação de risco 
sanitário nas propriedades rurais estudadas. Pode-se então inferir, pela análise microbiológica, que o modelo de 
proteção das fontes não são adequados para minimizar esse problema de saúde pública. 
O Estado do Paraná caracteriza-se por uma grande riqueza de recursos hídricos superficiais. Entretanto, estes recursos 
apresentam altos níveis de degradação provenientes da mecanização agrícola, ocasionando assoreamento e turvamento 
d’água, bem como contaminação por fertilizantes e agrotóxicos, tornando-os inadequados para as necessidades de 
abastecimento. As fontes tradicionalmente utilizadas para o abastecimento das populações rurais do Estado tais como 
fontes de origem freáticas e os poços cavados (cacimbas), apresentam-se, em sua totalidade, contaminados por poluentes 
químicos (agrotóxicos, metais pesados, etc.) e orgânicos (coliformes fecais e bactérias patogênicas) (ÁGUAS 
PARANÁ, 2015). 
Deste modo verificou-se que os problemas sanitários rurais são complexos e apresentam riscos à população local. O 
monitoramento da qualidade da água nessas propriedades corroborou com a hipótese de que, mesmo quando se detém 
de infraestrutura mínima, como o caso dos sistemas de proteção de fontes, os problemas podem continuar a ocorrer por 
falta de um gerenciamento da qualidade da água. Seria importante dispor de responsável pelos cuidados com o sistema 
de captação, armazenamento e distribuição da água de abastecimento rural. Neste aspecto, acreditamos que os objetivos 
da investigação foram plenamente atendidos. 
 
 
CONCLUSÃO 

A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que das 20 amostras de água avaliadas 19 foram consideradas 
impróprias para o consumo. Que das amostras coletadas de locais com proteção, o NMP (Número Mais Provável) 
variou de 3,6 a >23 para coliformes totais e entre <1,1 a 5,1 de termotolerantes, já nas amostras oriundas de fontes sem 
proteção, todas apresentaram >23 NMP para coliformes totais e entre 3,6 a >23 NMP de termotolerantes. 
Foi possível observar, que se faz necessário uma reavaliação do método utilizado para proteção de fontes nas 
propriedades rurais do município de Francisco Beltrão, considerando o alto índice 90% de contaminação das amostras 
de água oriundas de fontes que possuíam este sistema de proteção.  
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