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RESUMO --- Neste estudo foram analisados parâmetros microbiológicos da água consumida em 
escolas municipais com diferentes fontes de abastecimento, numa região predominantemente rural 
do município de Joinville, com o objetivo de identificar aspectos influentes na qualidade da água. 
Os resultados apontam como fatores relevantes as estações do ano e ainda a cloração da água. 
Sugere-se a implantação de sistemas descentralizados de tratamento de água para os locais 
contaminados. 

 
ABSTRACT  --- In this research were studied microbial indicators of consumed water in municipal 
schools with different sources in a predominant rural area of Joinville municipal district. The 
objective was indentify factors that cause interferences in water quality. The results show as 
relevant factors the seasons and almost chlorination of water. We suggest an implantation of 
decentralized systems of water treatment for the areas that use non chlorinated water. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos países em desenvolvimento e em transição, os problemas relacionados a poluentes 

biológicos na água utilizada para consumo humano podem ser considerados uma regra (CHANG et 

al., 2008) e dessa maneira um problema de saúde pública (DIALLO et al., 2008). São estimados 4 

bilhões de casos de infecções diarréicas (ALROUSAN et al., 2009) e mais de 1,6 milhões de mortes 

(aproximadamente 3,1% do total anual mundial) (WHO e UNICEF, 2006), ligadas a água 

contaminada, ausência de condições sanitárias adequadas e higiene, sendo que a maioria dessas 

mortes são crianças entre os 5 anos de idade (LI et al., 2008; PETER-VARBANETS et al., 2008; 

WHO e UNICEF, 2006; WHO, 2009; NAVNTOFT et al., 2008). Mais de 1 bilhão de pessoas no 

mundo não possuem acesso à água tratada (WHO e UNICEF, 2006; WHO, 2009) 

predominantemente decorrente da ineficiência dos sistemas de abastecimento, principalmente no 

que diz respeito à distribuição de água potável para consumo (SCHIMID et al., 2008), fazendo com 

que em áreas remotas e rurais, as comunidades optem por sistemas individuais sem tratamento 

(McDONALD et al., 2008), tais como poços, águas superficiais e água da chuva (DAVIES et al., 

2008). 

Nesses sistemas, são necessários acompanhamentos rotineiros de parâmetros de qualidade da 

água para garantir a minimização de riscos à saúde de públicos mais suscetíveis a doenças, como 

crianças e pessoas com sistema imunitário comprometido. Para esse controle, são utilizadas 

amplamente análises microbiológicas (BORDALO e SAVVA-BORDALO, 2007; SILVA et al., 

2008) de coliformes totais (CHAMBERS et al., 2009) encontrados abundantemente em material 

fecal e Escherichia coli (LIEVERLOO et al., 2007; CHAMBERS et al., 2009) que é um dos 

organismos que compõem esse grupo, sendo que devem apresentar ausência em amostras de 100 

mL de água (WHO, 2006; MS, 2005). 

A Escherichia coli é um habitante comum do intestino dos animais (MADIGAN et al., 2004; 

RAM et al., 2009; SCHILLING et al., 2008), encontrada predominantemente em intestinos de 

gado, galinhas, cervos, ovelhas, porcos e cabras (SEHGAL et al., 2008), inclusive de humanos, 

apresentando-se na forma de pequenos bacilos gram-negativos classificados como Bactéria 

entéricas. Ela é responsável pela produção de toxinas causadoras de diarréias hemorrágicas e 

infecções no trato urinário (SEHGAL et al., 2008) que representam risco à vida das pessoas. A 

linhagem O157:H7 é comumente encontrada em cursos d’água de áreas rurais, tornando-se assim 

um importante indicador de contaminação fecal (SINCLAIR et al., 2009; DELAEDT et al., 2008) 

no meio ambiente. A E. coli é encontrada em concentrações (por litro) de 10.000 a 1.000.000 em 

lagos e reservatórios, 30.000 a 1.000.000 em rios e córregos impactados, 6.000 a 30.000 em rios e 
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córregos não antropizados e entre 0 e 1.000 em águas subterrâneas, entretanto, a resistência desta 

bactéria ao Cloro é baixa (WHO, 2006). 

Mesmo em sistemas de distribuição com agentes químicos capazes de persistir até o ponto de 

consumo, foram identificadas contaminações bacteriológicas em função da formação de biofilmes 

(MURPHY et al., 2008). O crescimento dessas bactérias depende de condições físico-químicas, 

bem como de flutuações sazonais, que alteram a temperatura, turbidez e pH da água 

(FRANCISQUE et al., 2009). 

No Brasil, em média, 75% da população possui serviços de saneamento adequado, com 

cobertura na área urbana de 83% contra 37% na área rural (WHO e UNICEF, 2006), sendo o valor 

médio em Santa Catarina de aproximadamente 61% (IBGE, 2000). Com relação ao abastecimento 

de água tratada no Brasil, os números são de 91% e 17% de ligações à rede nas áreas urbanizadas e 

rurais, respectivamente. Em Joinville o abastecimento de água da área urbanizada contempla 99% 

da população, tornando a abundância relativa de água na região um fato que oculta os problemas, 

fazendo com que a qualidade seja muitas vezes relegada. No quesito de coleta e tratamento de 

esgoto sanitário, a cidade possui atendimento a 16% da população (AMAE, 2009). Essa situação 

retrata a necessidade de acompanhamento e criação de alternativas que visem o aprimoramento dos 

sistemas de tratamento e distribuição de água de grande escala, assim como daqueles utilizados em 

áreas rurais. 

Portanto, este trabalho teve como objetivo efetuar uma comparação entre a qualidade 

microbiológica da água com tratamento convencional e de fontes alternativas em escolas, 

identificando as condições mais suscetíveis a contaminações de acordo com características pré-

definidas, associando os riscos à saúde das crianças. 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Área de estudo 

Para a delimitação do trabalho foram selecionados pontos de consumo de água em 12 escolas 

municipais existentes no bairro Vila Nova, uma área predominantemente rural no município de 

Joinville (SC), em virtude da suscetibilidade a doenças que crianças possuem. Outro fator relevante 

para a delimitação dos pontos de coleta foi a posição geográfica dispersa que permite uma avaliação 

representativa em todo o bairro (Figura 1), contemplando a área urbanizada e rural. 
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Figura 1 - Bairro Vila Nova com definição dos locais de coleta das amostras. 

 

A área urbanizada e os pontos 5, 10 e 12 localizados na área rural, recebem água tratada de 

um sistema convencional composto por uma unidade de mistura rápida, floculação hidráulica, 

decantação convencional, filtração rápida de fluxo descendente, desinfecção com cloro gasoso e 

fluoretação (ÁGUAS DE JOINVILLE, 2009), mas uma grande parcela da área agrícola desse bairro 

coleta água de nascentes, poços e rios localizados próximos aos pontos de consumo. No quadro 1 

encontra-se a caracterização de cada um dos pontos de amostragem. 
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Quadro 1 - Caracterização dos pontos de coleta 

Ponto de 

amostragem 

Tipo de Abastecimento 

1 Água tratada 

2 Poço 

3 Rio 

4 Poço 

5 Água tratada 

6 Poço 

7 Água tratada 

8 Nascente 

9 Água tratada 

10 Água tratada 

11 Água tratada 

12 Água tratada 

 

2.2 Plano de amostragem 

O plano de amostragem definido (figura 2) foi elaborado considerando as condições de 

ausência ou presença de cloração, estação do ano, ponto de amostragem (antes ou depois da 

passagem pela caixa d’água) para os parâmetros coliformes totais e Escherichia coli, visando 

identificar se ocorrem diferenças relacionadas a esses parâmetros para a tomada de medidas 

mitigatórias onde realmente forem necessárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Plano de amostragem das análises 

 

 

SISTEMA

ESTAÇÃO DO ANO

PONTO DE 
AMOSTRAGEM

1

1

1 2 1 2 1 2 1 2

2 3 4 1

2

1 2 1 2 1 2 1 2

2 3 4

LEGENDA:
SISTEMA: 1 - CLORADO; 2 - NÃO CLORADO
ESTAÇÃO DO ANO: 1 - VERÃO; 2 - OUTONO; 3 - INVERNO; 4 - PRIMAVERA.
PONTO DE AMOSTRAGEM: 1 - ANTES DA CAIXA D'ÁGUA; 2 - APÓS PASSAGEM PELA CAIXA D'ÁGUA.
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2.3 Coleta e métodos de análise 

As coletas foram realizadas em frascos de vidro esterilizados e de acordo com as 

recomendações de APHA (1998), deixando-se as torneiras onde foram captadas as amostras abertas 

por períodos de aproximadamente 3 minutos, buscando assim eliminar a possibilidade de 

identificação de contaminações pontuais que levariam a um diagnóstico errôneo. Todas amostras 

foram conservadas dentro de caixa térmica com gelo até o retorno ao laboratório, onde foram 

processadas no mesmo dia. As análises foram realizadas no laboratório de Meio Ambiente da 

Univille, utilizando-se do método Colilert com 10 tubos, adaptado de APHA (1998). 

 

2.4 Tabulação dos dados 

Os resultados foram tabulados com o auxílio do software Minitab 14 da Minitab Inc., utilizado 

para a avaliação do experimento por meio da geração de gráficos dos efeitos principais (main effects 

plot) e de interações (interaction plot). A média aritmética do número de tubos com resultado 

positivo para E. coli e coliformes totais foi agrupada nas classes Clorada e Não-Clorada para efeito 

de cálculos. 

 

3 RESULTADOS 

 

Os resultados tabulados das análises demonstram que o fator mais relevante para o aumento 

ou diminuição da quantidade de coliformes totais e E. coli é o tipo de sistema, evidenciando, 

conforme o previsto que a cloração é um método eficaz para a inativação de microorganismos 

patogênicos. O segundo fator que apresentou relação foi a estação do ano, principalmente no que 

diz respeito ao aumento da contaminação por E. coli. 

Conforme era esperado, quando o sistema não possui cloração (sistema 2) há um aumento 

significativo no número de tubos positivos tanto com coliformes totais como E. coli (figura 3 (a) e 

(b)) . Também há influência das estações do ano, quando nas estações mais frias, principalmente no 

caso de contaminações por E. coli, há uma diminuição na quantidade de tubos positivos. O fator que 

se mostrou irrelevante foi o ponto de coleta (1 – antes da caixa d’água; 2 – depois da passagem pela 

caixa d’água), demonstrando, nesse caso, que a reservação não está gerando interferência na 

qualidade microbiológica da água. Esse fato pode estar ligado ao rigoroso controle que as escolas 

exercem na manutenção (limpeza) dos reservatórios, realizada periodicamente a cada 6 meses. 
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Figura 3: Efeitos principais dos fatores avaliados no experimento para Coliformes totais e E. coli. 

 

Além dos principais efeitos foram avaliadas as interações entre os fatores considerados nesse 

experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Interações entre os fatores avaliados no experimento para Coliformes totais. 

 

Nas figuras 4 e 5 pode-se observar que, na ausência de cloração (sistema 1) há interações entre 

os fatores “sistema” e “estação do ano” no caso de coliformes totais e E. coli. Não ocorreram 

interações entre os fatores quando há presença de cloração. Esse método de desinfecção faz com 

que as condições climáticas não gerem interferência na qualidade microbiológica da água, visto que 

são mantidos níveis de Cloro residual livre até o ponto de consumo, inativando assim os 

microorganismos presentes. 
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Figura 5: Interações entre os fatores avaliados no experimento para Coliformes totais. 

 

Para os sistemas sem cloração, as estações do ano refletem a influência que a precipitação 

pluviométrica e temperatura ambiente média geram. Maiores precipitações carreiam maiores 

quantidades de materiais para os corpos hídricos, bem como a maior temperatura ambiente média 

propicia o aumento da atividade biológica. O quadro 2, adaptado de Univille (2009) resume as 

condições pluviométricas e de temperaturas médias nos meses das amostragens, corroborando as 

afirmações supracitadas. 

 

Quadro 2 - Representação da variação pluviométrica e temperatura ambiente média nos meses de 

coleta. 

Mês de Coleta Estação Índice 

Pluviométrico 

Temperatura 

Ambiente Média 

Março/2006 1 – Verão 225,9 mm 26,36 oC 

Junho/2006 2 – Outono 26,3 mm 19,73 oC 

Setembro/2006 3 – Inverno 150,1 mm 19,36 oC 

Novembro/2006 4 – Primavera 448,6 mm 23,17 oC 

Fonte: Univille, 2009. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presença de coliformes totais e E. coli na água potável é considerada um problema de saúde 

pública, sabendo-se que as contaminações microbiológicas são responsáveis por expressivas 

quantidades de infecções diarréicas que resultam em muitos casos na morte das pessoas infectadas, 

especialmente quando estas são crianças. 

Este estudo demonstrou as condições de qualidade da água consumida por crianças nas 

escolas do bairro Vila Nova em Joinville (SC), bem como as interações entre os fatores avaliados. 

Mesmo no século XXI, numa cidade com um IDH de 0,857 (PNUD, 2009) e com grande 

conhecimento científico desenvolvido na área de tratamento de água, este artigo alerta para as 

dificuldades de gestão dos recursos hídricos em áreas rurais, seja por falta de conhecimento ou até 

mesmo descaso do poder público para questões simples mas imprescindíveis para a vida humana, 

causando um sério problema de ordem social. 

Os fatores mais importantes foram a existência ou não de cloração e as estações do ano (no 

caso de consumo sem cloração), aumentando a quantidade de E. coli e coliformes totais em 

temperaturas e índices pluviométricos maiores. Para as escolas que recebem água tratada não foram 

identificadas contaminações e nem interações entre as condições avaliadas, ressaltando assim a 

necessidade de desenvolvimento de opções para tratamento da água na área rural. 

Sugere-se que sejam implantados sistemas descentralizados de tratamento de água para as 

regiões mais distantes e que usufruem diretamente das fontes alternativas (poços e águas 

superficiais) para evitar os riscos à saúde dos usuários. 
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