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RESUMO 

 
A água esta presente em cada ecossistema do nosso planeta, todos tem em comum 

o fato de dependerem da água para a sua sobrevivência. Consequentemente, a sua 

qualidade, o estado que a água se encontra estão relacionados. Cada aspecto nos 

mostra apenas uma pequena parte de todo um contexto, seja este, físico, químico 

ou biológico, qualquer alteração nestes aspectos, pode apresentar impacto na vida 

dos seres vivos. Este trabalho analisa a qualidade de fontes de água, utilizada por 

moradores rurais do município de São Miguel Arcanjo, sendo recolhidas 3 amostras 

de 3 locais diferentes, cada um tendo sua própria peculiaridade. Analisando em 

laboratório aspectos inorgânicos: Cloro Residual Livre; físico-químicos: pH, Cor e 

Turbidez; microbiológicos: Coliformes Totais, Contagem Padrão de Bactérias 

Heterotróficas e Escheria coli, com os resultados obtidos podemos analisar que, em 

se tratando do pH, temos em ordem crescente: P3, P2 e P1,nenhuma das amostras 

apresentam cloro residual, assim sendo, não o tratamento mínimo para o consumo 

humano, as amostras do ponto P3 apresentou coloração e turbidez elevada. 

Nenhuma amostra apresentou resultado positivo para Coliformes Fecais, porém, os 

outros aspectos aqui observados, devem servir de alerta para uma maior atenção, já 

que os testes aqui realizados não podem ser estipulados para passado ou futuro 

desses recursos hídricos. Dentre os ensaios houve resultados interessantes, 

enfatizando a importância de constante controle sobre a qualidade da água para 

consumo humano. 
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1 - INTRODUÇÃO 
 
A água é de suma importância para a vida, “o planeta Terra não teria se 

transformado em ambiente apropriado para a vida sem água” (Silvestre e col., 2010). 

A humanidade está ligada a este elemento desde seus primórdios, estando presente 

em nosso cotidiano ainda indiretamente, mesmo com importância para a 

manutenção da vida, saúde e meio ambiente, ocorre grande degradação deste 

recurso finito. Segundo Tundisi (2009, p.1): ”[...] Embora dependam da água para a 

sobrevivência e desenvolvimento econômico, há grande poluição e degradação 

deste recurso [...]”. A história da água com a humanidade é de grande 

complexidade, com o grande aumento da população humana, o uso demasiado 

deste recurso para diferentes finalidades, alterando assim as suas características 

físicas, químicas e biológicas, juntamente com todo seu ciclo biogeoquímico. 

O Brasil é um dos países mais privilegiado se tratando de recursos hídricos, 

tendo 13.7% da água doce do mundo, entretanto a sua distribuição no território é 

heterogênea com grande maioria localizada na bacia Amazônica, onde a densidade 

demográfica é baixa, em contrapartida, outras regiões do Brasil apresentam maior 

necessidade deste recurso, a oferta é baixa e/ou prejudicada por ações 

antropológicas que causam o distúrbio da qualidade da água para consumo 

(Rodrigues e col., 2017). Também temos o fator cultural, a população leva em conta 

que há uma grande abundância de recursos hídricos, está então, acostumada a ter a 

impressão de ser um recurso totalmente privado e infinito, usando muitas vezes de 

forma deliberada (Moraes & Jordão, 2002).  

O uso inadequado da água não se dá apenas pelo excesso, mas também 

pelo esgoto não tratado despejado em córregos, riachos, lagos, rios e entre outros. 

A falta de saneamento básico é uma das principais causas de doenças ligadas à 

água, quando contaminada pode ser um grande dispersor de patógenos, gerando 

grandes prejuízos à saúde da população. Segundo dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE – PNAD 2013) existem aproximadamente 31 milhões 

de habitantes morando em comunidades ou zonas rurais, destes, somente 22% tem 

acesso a saneamento básico, mostrando que mais da metade não possui esse 

direito básico, a causa deste problema vai desde negligência de politicas públicas 

até pela própria falta de conhecimento dos moradores rurais que não entendem os 

enormes benefícios de um saneamento básico adequado. Segundo Zancul (2006, 



 
 

 
 

apud Araújo e col., 2011) “[...] a qualidade de vida dos seres humanos está 

diretamente relacionada á água, a qual é utilizada principalmente por ingestão direta 

[...]”. Verificar o estado físico-químico e microbiológico de fontes usadas para 

consumo humano é de suma importância para a manutenção do bem estar de um 

individuo ou populações. 

De acordo com o Capítulo II do Art. 5º da Portaria 2914/11 do Ministério da 

Saúde: 
I - água para consumo humano: água potável destinada à ingestão, 
preparação e produção de alimentos e à higiene pessoal, 
independentemente da sua origem; 
II - água potável: água que atenda ao padrão de potabilidade estabelecido 
nesta Portaria e que não ofereça riscos à saúde; 
III - padrão de potabilidade: conjunto de valores permitidos como parâmetro 
da qualidade da água para consumo humano, conforme definido nesta 
Portaria; 
IV - padrão organoléptico: conjunto de parâmetros caracterizados por 
provocar estímulos sensoriais que afetam a aceitação para consumo 
humano, mas que não necessariamente implicam risco à saúde; 
V - água tratada: água submetida a processos físicos, químicos ou 
combinação destes, visando atender ao padrão de potabilidade. 
 

Temos primeiramente o esclarecimento de alguns termos utilizados, e 

corroboração da afirmação que contaminantes presentes na água prejudicam a 

saúde, como postulado em outras fontes (Araújo e col., 2011; Silva e col., 2016). 

Voltando ao meio rural, a fonte de água disponível nas propriedades é 

originaria de poços rasos e nascentes, bastante susceptíveis à contaminação, com 

baixa ou nenhuma proteção. Resíduos animais encontrados na superfície do solo, 

principalmente de origem bovina, são grandes reservatórios de micro-organismos, 

por exemplo, o Criptosporidium parvum e Giardia sp., causando inúmeros casos de 

enfermidades (Amaral e col., 2003). Outro agravante são agrotóxicos, seu uso e 

descarte inadequado, representando grande parcela dos contaminantes químicos 

em fontes de água no meio rural, dificultando o seu tratamento (Neto & Sarcinelli, 

2008). É possível notar que fontes de água potável para consumo humano em 

propriedades rurais estão sujeitas à contaminantes, tanto biológicos como químicos, 

consequentemente alterando também o aspecto físico da água. 

 
2 - OBJETIVOS 

 
Estudos microbiológicos e físico-químicos da água de diferentes pontos de 

fontes de água potável na zona rural do município de São Migue Arcanjo, 

relacionados ao consumo humano.  



 
 

 
 

3 - METODOLOGIA 
 
O município de São Miguel Arcanjo está localizado na região Sudoeste e na 

19ª Região Administrativa do Estado de São Paulo, sua localização é de latitude 23º 

52’ 42”S e longitude 47º 59’ 50”W (figura 1), com uma população estimada em 

32.76, com uma área de 930 km², com uma densidade demográfica de 33,91 

(habitantes/km²), a economia é baseada no setor agrícola, onde se realizou a 

pesquisa, com moradores do meio rural, efetuando a coleta de amostras de água na 

fonte, sendo esta o poço ou nascente utilizado pra o abastecimento humano, as 

propriedades eram de diferentes bairros, os proprietários foram devidamente 

informados do objetivo do trabalho. Em laboratório as amostras passaram por testes 

para analisar os parâmetros estudados.  

 
                           Figura 1 – Visão de satélite do município de São Miguel Arcanjo (Fonte Google Maps) 

 
Os 3 pontos de coleta selecionados de acordo com o perfil desejado foram 

detalhadamente descritos, identificados e fotografados, incluindo posição geográfica 

precisa definida por GPS (Global Positioning System, ou Sistema de Posicionamento 

Global). Toda a metodologia de coleta e avaliações das águas seguiram os manuais 

do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 

Os frascos de coleta foram de polietileno, quimicamente inertes, e resistentes, 

permitindo uma perfeita vedação, com tampas do tipo auto-lacráveis, permitindo 

maior confiabilidade na amostra. Realizada antissepsia nas mãos com álcool 70°GL, 

não falar ou comer durante o procedimento da coleta de amostras. Uso de EPI’s 

(luvas, avental, máscara, etc.) com vistas à proteção da amostra e também do 

próprio coletor no caso de águas suspeitas de contaminação. Os frascos de coleta 

permaneceram abertos apenas o tempo necessário para o seu preenchimento e 

foram mantidos ao abrigo do sol.  

Após a coleta da água dos pontos de interesse, os recipientes foram 

imediatamente transportados para nossos laboratórios, com contínuo controle de 



 
 

 
 

temperatura (caixas térmicas ou isopor) e abrigados do sol. As amostras foram 

mantidas sobre refrigeração entre 1°C e 4°C por até 24 horas antes dos testes a fim 

de preservar características físicas, químicas e biológicas, que são objetos de 

interesse deste estudo. 

Para os estudos microbiológicos foram utilizados frascos estéreis contendo 

100 mL de água de cada ponto, adicionado à solução de tiossulfato de sódio a 1,8%. 

Assim, é possível manter as características da água, impedindo a proliferação de 

microorganismos. Para os estudos físico-químicos foi utilizado 0,6 litros de água de 

cada ponto da fonte. Os frascos então encaminhados para o Laboratório da UNIP – 

Sorocaba, para as análises conforme a Resolução CONAMA no. 357 de 17/03/05.   

As análises microbiológicas, inorgânicas, orgânicas e físico-químicas 

seguiram todos os padrões da resolução do CONAMA no. 357 de 17/03/05 e 

baseadas no Standard Methods for The examination of water & wastewater.  

Os ensaios microbiológicos e suas respectivas metodologias padronizadas 

realizadas foram: Coliformes Totais - SM 9223 B; Contagem Padrão de bactérias 

heterotróficas - SM 9215 A e B; Escherichia coli - SM 9222 membrane filter 

technique for members of the coliform group. Escherichia coli e bactérias 

heterotróficas, ambos utilizados como indicadores para avaliação referente à 

qualidade de água sobre contaminação fecal, caso resultado positivo, a mesma se 

encontra inaceitável para consumo humano (Fadaei and Amiri, 2014; Fernandez-

Cassi et al., 2016; apud Leme e cols, 2018). 

As avaliações inorgânicas e suas respectivas metodologias padronizadas 

realizadas contemplaram: Cloro Residual Livre - SM 4500 CL B argentometric 

method. Além disso, parâmetros físico-químicos como pH - SW 4500 -H +B pH value 

eletrometric method; Sólidos Totais Dissolvidos - SM 2540 C total dissolved solids 

dried at 180°C. Desse modo, incluindo todos esses analitos, foram 6 parâmetros 

microbiológicos e físico-químicos. 

Para a avaliação da concentração bacteriana (teste para quantificação de 

Escherichia coli) se utilizou 100 mL de água coletada de cada ponto da fonte. Foram 

coletados 100 ml de amostra em Colitags® Vessel com tissulfato de sódio para 

conservar a amostra até o momento do procedimento no laboratório.  

 
4 - DESENVOLVIMENTO 
 



 
 

 
 

O ponto 1 (Figuras 2 e 3), com a posição Lat: -23°49’43,1”, Lng: -

47°57’24,23”, se apresenta próximo de cultivo protegido, ficando aproximadamente 

50 metros de distância e bovinocultura com animais soltos, a água não recebe 

nenhum tratamento para consumo.  

                      
Figura 2 – Poço de coleta        Figura 3 – Detalhe interior do poço 
 

O ponto 2 (Figura 4) se encontra em Lat: -23°49’32,23”, Lng: -47°58’52,93”, 

localizado em local com grande atividade agrícola, o local não apresenta nenhum 

tipo de proteção que possa evitar a chegada de animais domésticos (cães) da 

propriedade, a mina esta próxima a casa, menos de 50 metros. 

 
                                                    Figura 4 – Mina de coleta de água para consumo  
 

A figura (Figura 5) mostra o ponto de coleta 3, sem nenhum tipo de 

manutenção, a propriedade se encontra em processo de implantação para o plantio, 

Lat: -23°48’51,88” Lng: -47°56’37,61”, o poço é encontrado em terreno com declínio, 

próximo à mata local e açude. 

                        
                                                  Figura 5 – Poço de coleta                                             



 
 

 
 

A água dos pontos de coleta é usada para consumo humano, irrigação das 

plantações e para a pecuária, todos os locais apresentaram irregularidades, 

principalmente em relação à cobertura e falta de tratamentos adequados para 

garantir uma melhor qualidade da água e assim, consequentemente uma melhor 

qualidade de vida. 

Os três pontos apresentaram resultado positivo, no entanto a amostra A do 

ponto P2, possivelmente foi contaminada durante a coleta, retirando uma amostra 

por ponto, levando em consideração os resultados das amostras nomeadas como B 

e C. Assim esclarecido, o único ponto onde não houve a presença de Coliformes 

Totais é o P2, talvez pelo maior fluxo de água, os outros pontos demostraram 

resultados positivos, o ponto P1 apresenta uma pequena atividade de bovinocultura, 

o que pode ter apresentado alguma parcela de chance referente a contaminação 

(Amaral e col., 2003). O ponto P3 contem muita vegetação em sua volta e uma 

vedação precária, assim facilitando a entrada de pequenos animais, que podem 

contaminar a água. 

 
5 - RESULTADOS 

 
O teste Colilert® usa a Tecnologia do Substrato Definido – Defined Substrate 

Technology (DST) existe a presença de dois nutrientes indicadores, ONPG e MUG, 

são as principais fontes de carbono, são metabolizados pela enzima dos coliformes 

β-galactosidase, e pela enzina da E. coli, β-glucuronidase, respectivamente. 

Á medida que os coliformes se multiplicam, eles metabolizam o ONPG  com a 

enzima β-galactosidase, mudando a cor da amostra de incolor para amarelo. Na 

presença de E. coli, esta metaboliza o MUG com a enzima β-glucuronidase, criando 

fluorescência em tom azulado, nenhuma das amostras apresentou a presença de E. 

coli, os resultados na Tabela 1, são referentes a presença de Coliformes Totais, as 

amostras referentes aos pontos de coleta P1 e P2 foram coletadas no mesmo dia e 

a P3 no seguinte devido a distância.  

 
Tabela 1 – Tabela demostrando os resultados dos pontos P1, P2 e P3 
Pontos de 

coleta Amostras 

P1 A 
+ 

B 
+ 

C 
+ 



 
 

 
 

P2 A 
+ 

B 
- 

C 
- 

P3 A 
+ 

B 
+ 

C 
+ 

 
Na tabela 2 temos os resultados físico-químicos dos pontos de coleta, 

analisando especificamente pH, cloro, turbidez e cor. 

 
Tabela 2 - pH, cloro, turbidez e cor das amostras coletadas. 

Pontos de 
coleta pH Cloro Turbidez Cor 

P1 5.15 0.0 1.2 Ausente 
P2 4.95 0.0 1.05 Ausente 
P3 4.59 0.0 2.5 Presente 

 
Em laboratório, foi obtido  pH das amostras através de um pHmetro, aparelho 

constituído basicamente por um eletrodo e um circuito potenciômetro, o aparelho é 

calibrado de acordo com os valores referenciados em cada soluções de calibração, 

neste caso foi utilizado a solução Buffer pH 4 e pH 7. É importante ressaltar que 

entre cada medida, o eletrodo foi limpo para não ocorrer a contaminação entre as 

amostras. Nenhuma amostra apresentou resultado positivo para Cloro Residual, a 

única amostra que apresentou cor foi o ensaio P3 que demostrou uma grande 

medida de turbidez, mais que o dobro das outras. 

 
6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Este trabalho apresenta alguns dados que pressupõe contaminações, já que 

estamos falando de dias específicos, não temos como saber com certeza a 

constante qualidade da água para consumo humano, não há um controle e/ou 

monitoramento desses poços com frequência, que em sua maioria, supre as 

necessidades diárias de famílias agrícolas, tanto domésticas quanto econômicas, 

sendo a água usada direta do poço ou no máximo armazenada em uma caixa 

d’água, sem nenhum tipo de tratamento básico. 

Este trabalho abre caminhos para futuros pesquisadores, com o intuito de 

entender melhor a problemática apresentada, não só analisando a água em si, mas 

trabalhos com biomonitoramento, em outras áreas, com mais pontos de coletas.  
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