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RESUMO 

O município de Jupi, no agreste meridional de Pernambuco, semi-árido onde a escassez das 

precipitações pluviométricas é notória, torna-se necessário uma avaliação da qualidade das águas 

subterrâneas no município para seu gerenciamento de uso mais adequado. Deste modo foram 

efetuadas análises microbiológicas e físico-químicas conforme métodos laboratoriais oficiais, em 

dez localidades, sendo 3 na zona urbana e 6 na rural, entre fevereiro e abril de 2009. Os resultados 

microbiológicos obtidos demonstraram presença de Coliformes 35º em 89% das amostras, ausência 

de coliformes a 45º e contagem de bactérias heterotróficas média de 25x10
2
, enquanto que as 

análises físico-químicas demonstraram que a temperatura média foi de 23º C, a cor, odor e aspecto 

das amostras apresentaram-se límpidas, inodoras e incolores. Nenhuma amostra apresentou 

materiais flutuantes ou substancias sedimentares. A condutividade elétrica variou entre 102 S e 

>2.000 S. Na análise da dureza apenas uma amostra esta desacordo com os padrões de potabilidade 

(500mg/L), representando 11% do total. A alcalinidade média foi de 98 mg/L de Ca CO3. O pH 

médio foi 6.44. Os cloretos tiveram variação significativa, onde 55% das amostras encontraram-se 

acima dos padrões da legislação (250m/L). As demais provas realizadas, nitratos, nitritos, 

carbonatos e CO2 livre, encontraram-se dentro dos padrões vigentes.  

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade, águas, subterrâneas. 

ABSTRACT 

 

The Jupi’s city, south of Pernambuco in harsh, semi-arid region where the shortage of rainfall is 

evident, it is necessary to an assessment of groundwater quality in the city to manage its use more 

appropriate. Thus were performed microbiological analysis and physicochemical methods as 

laboratory officers in ten locations, and 3 in urban area and 6 in the rural, between February and 

April 2009. The microbiological results obtained showed the presence of coliforms in 35 samples of 

89%, absence of coliforms at 45 and counting of heterotrophic bacteria 25x102 mean, while the 

physical-chemical analysis showed that the average temperature was 23 ° C, the color, odor and 

appearance of the samples presented are clear, odorless and colorless. Sample showed no material 

or substances floating sedimentary. The electrical conductivity ranged from 102 e >2000 S. In the 

analysis of a sample hardness only disagreement with the patterns of drinking (500mg/L), 

representing 11% of the total. The average alkalinity was 98 mg/L CaCO3. The average pH was 

6.44. The chlorides have significant variation, where 55% of the samples is above the standards of 

the law (250mg/L). The other tests performed, nitrates, nitrites, carbonates, and free CO2 were 

found within the existing standards. 
KEYWORDS: Quality, water, groundwater 

1
Biológa Mestranda em Recursos Hídricos pelo PPGRHS – UFAL. Rua Amazonas 32, Heliópolis, Garanhuns-PE. lamen.pe@hotmail.com;  

2
  Professor Adjunto da UFAL – PPGRHS. Av. Lourival Melo Mota, s/n, Tabuleiro do Martins - Maceió - AL, CEP: 57072-970 

3
Bióloga e Acadêmica de Med. Veterinária – UAG/UFRPE. R. São Miguel, 745, Boa Vista, Garanhuns – PE. marcelafdm@hotmail.com 

4
Bióloga e  cursando Especialização em Saúde Pública pela UPE/FACETEG. Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105, São José, Garanhuns-PE. 

5
Nutricionista  pela Cesmac/AL. Rua Amazonas 32, Heliópolis, Garanhuns – PE. 

mailto:lamen.pe@hotmail.com
mailto:marcelafdm@hotmail.com


XVIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS 
 

1. INTRODUÇÃO   

 

O planeta Terra desde o surgimento da vida passa por modificações constantes na biosfera, 

tanto no que diz respeito ao natural, como a que recebe ação direta do homem, essas modificações 

estão influenciando na formação e dinâmica da água na superfície terrestre (SEZERINO & BENTO, 

2005). 

A água tem-se tornado um fator limitante para o desenvolvimento urbano, industrial e 

agrícola, mesmo em regiões em que é um recurso abundante. Neste contexto, planejadores e 

entidades gestoras procuram novas fontes para complementar a reduzida disponibilidade hídrica. A 

escassez não é atributo somente de regiões áridas, muitas regiões de recursos hídricos abundantes 

podem sofrer por demandas excessivamente elevadas, podendo ser vítimas de conflitos de uso e 

restrições de consumo. Pode-se afirmar também, que a água é essencial para a existência da própria 

vida sobre nosso planeta, sendo um dos principais componentes do protoplasma (no caso do 

homem, 70% de seu corpo e 90% de seu sangue) e responsável pelo equilíbrio térmico da terra 

(VIANNA, 1992). 

Desta forma, Mierzwa et. al (2005) afirmam que é necessário considerar medidas que 

propiciem um melhor aproveitamento das fontes disponíveis de água, o que pode ser obtido através 

da otimização do uso, eliminando perdas e por meio de programas de conscientização. A prática de 

reuso e de aproveitamento de fontes alternativas de abastecimento também são medidas que podem 

contribuir para minimizar o risco de escassez de água, além de reduzir custos operacionais.  

A água subterrânea corresponde à parcela mais lenta do ciclo hidrológico e constitui a 

principal reserva de água, ocorrendo em volumes muito superiores ao disponível na superfície, 

representam a parcela da chuva que se infiltra no subsolo e migra continuamente em direção às 

nascentes, leitos dos rios, lagos e oceanos. Os aqüíferos ao reterem as águas das chuvas, 

desempenham papel fundamental no controle das cheias e a contaminação quando ocorre, é muito 

lenta e os custos para recuperação são elevados. 

No Brasil em geral, as águas subterrâneas abastecem rios e lagos, por isso, mesmo na época 

da ausência de chuvas, a maioria dos rios é perene. Os aqüíferos têm importância estratégica e suas 

funções são ainda pouco exploradas, tais como: produção, armazenamento, transporte, 

regularização, filtragem e autodepuração, além da função energética, quando as águas saem 

naturalmente quentes do subsolo. Os usos múltiplos das águas subterrâneas são crescentes e 

segundo o IBGE (1998) estima-se que 51% do suprimento de água potável seja originado dos 

mananciais subterrâneos, para fins de abastecimento, balnoterapia, engarrafamento de águas 

minerais e potáveis de mesa entre outros. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

       Avaliar a qualidade das águas subterrâneas no município de Jupi, agreste                            

Meridional de Pernambuco. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Realizar análises Microbiológicas e Fisico-Químicas em amostras de águas subterrâneas; 

 Comparar os resultados obtidos; 

 Sensibilizar a população e autoridades locais sobre a importância da preservação das águas 

subterrâneas;  

 

3.0 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A meta mundial é a sustentabilidade do meio ambiente, recursos naturais e energia. E com a 

degradação, crescem as previsões de que, em regiões como Oriente Médio e a bacia do rio Nilo, na 

África, a água vá substituir o petróleo como o grande causador de discórdia. A razão será a escassez 

deste liquido nesses lugares. O Brasil, ainda hoje é um país privilegiado no que diz respeito à 

quantidade de água e talvez por conta disto, não dê a devida atenção a este bem econômico. O 

desperdício e a poluição de nossas águas compõem um triste cenário que releva a urgente 

necessidade de campanhas de educação ambiental para que se modifique a forma como a sociedade 

tem tratado esta questão (KOBIYAMANA et al., 2006). 

A Lei Federal Nº 9.433/8/1/97 que estabelece a política e Sistema Nacional de Recursos 

Hídricos, no Capitulo1, têm-se: “as águas subterrâneas terão programa permanente, visando seu 

melhor aproveitamento. Parágrafo único - a conservação e proteção das águas subterrâneas 

implicam no seu uso racional na aplicação de medidas de controle a poluição e manutenção do seu 

equilíbrio, físico, químico e biológico, em relação aos demais recursos naturais”. 

Conforme Leal (2004), nas áreas serranas do Nordeste, de relevo acidentado e com 

precipitações pluviométricas acima da média regional, e ao longo da planície litorânea, mais úmida 

e com coberturas vegetal e de sedimentos inconsolidados desenvolvidas, a recarga e a circulação de 

água no sistema aqüífero são mais eficientes e as águas subterrâneas são de boa qualidade. 

Pesquisas realizadas anteriormente por Arruda (2004) em águas subterrâneas efetuadas em 

fontes urbanas na cidade de Garanhuns, Pernambuco, detectou-se a contaminação por Nitratos e 
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Nitritos além do permitido pela legislação vigente, como também, a ocorrência de Cloretos em uma 

das fontes, que apesar de não se constituir em um contaminante, indica que a água não está própria 

para o consumo humano. No que se refere a qualidade Microbiológica, observou-se contaminações 

por Coliformes Totais e Coliformes Termotolerantes, além da Contagem de Bactérias 

Heterotróficas elevada em todas as fontes estudadas.  

De acordo com Apoitia (2004) um dos maiores impactos em uma bacia hidrográfica se da à 

ocupação desordenada, pois o desenvolvimento sócio-econômico aliado a expansão urbana e 

industrial são fatores que podem comprometer a qualidade de vida da população. A utilização das 

águas subterrâneas no Brasil é geralmente feita de forma empírica, improvisada e não controlada, 

resultando em freqüentes problemas de interferências entre poços, redução dos fluxos de base dos 

rios, impactos em áreas encharcadas e redução das descargas de fontes ou nascentes, afirmando que 

a água própria para o consumo humano vem diminuindo drasticamente seja em quantidade ou 

qualidade. Essa degradação deriva de inúmeros fatores, dentre eles podemos citar como principais 

agentes, a agricultura, a exploração de recursos naturais, os acidentes e durante manuseio e 

transporte de substâncias perigosas, bem como as disposições inadequadas de resíduos derivados.  

Segundo Liberato (2004), as doenças de transmissão hídrica, são aquelas em que a água atua 

como veículo de agentes infecciosos. Os microorganismos patogênicos atingem a água através de 

excretos de pessoas ou animais infectados, causando problemas principalmente no aparelho 

intestinal do homem. Essas doenças podem ser causadas por bactérias, fungos, vírus, protozoários e 

helmintos, enquanto que as doenças de origem hídrica, são as causadas por determinadas 

substâncias químicas orgânicas ou inorgânicas, presentes na água em concentrações inadequadas, 

em geral superiores às especificadas nos padrões para águas de consumo humano. Essas substâncias 

podem existir naturalmente no manancial ou resultarem da poluição, tais como o saturnismo, 

provocada pelo excesso de chumbo na água e outras doenças de efeito a curto e longo prazo. 

 

3.1 Principais Doenças de Transmissão Hídrica 

A água destinada ao consumo humano e animal deve ser isenta de contaminantes químicos e 

biológicos, além de apresentar certos requisitos de ordem estética. Entre os contaminantes 

biológicos são citados organismos patogênicos compreendendo bactérias, vírus, protozoários e 

helmintos, que veiculados pela água podem, através da sua ingestão, parasitar o organismo humano 

ou animal (SOUZA, 1983).  

Segundo Valim (2005), recomenda-se a proteção da água, com eliminação das possíveis 

causas contaminantes, bem como a filtração e desinfecção para reduzir a possibilidade de 

transmissão de patógenos. 
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De acordo com Sanchez (2007) doenças de transmissão hídrica são aquelas em que a água 

atua como veículo do agente infeccioso,cujos microrganismos patogênicos podem atingir a água 

através das excretas de pessoas ou animais infectados, causando problemas principalmente no 

aparelho gastrointestinal do homem. 

A referida autora afirma que, quanto as doenças de transmissão hídrica causadas por 

bactérias, são responsáveis por doenças como: as febre tifóide e paratifóide, salmoneloses, 

shigeloses, diarréias por E.coli, cólera e várias outras,  as causadas por vírus são as gastroenterites, 

enteroviroses e hepatites, as doenças transmitidas por protozoários são amebíase, giardíase e 

Cryptosporidiose, e as causadas por helmintos são esquistossomose e ascaridíase.  

A classificação dos coliformes segundo Silva (1997) apud Geus et al. (2008), apresenta o 

grupo de Coliformes totais que inclui as bactérias na forma de bastonetes Gram-negativos, não 

esporogênicos, aeróbios ou aeróbios facultativos, capazes de fermentar a lactose com produção de 

gás, em 24 a 48 horas a 5
o

C. Apresenta-se cerca de 20 espécies, dentre as quais encontram-se tanto 

bactérias originárias do trato intestinal de humanos e outros animais de sangue quente. Os 

Coliformes fecais ou termotolerantes são capazes de fermentar a lactose com produção de gás, em 

24h a 44,5-45,5
o

C. 

 

3.2 Normas Brasileiras Relativas à Potabilidade da Água 

Segundo Rocha (2005), a evolução político-legal brasileira referente à gestão de recursos 

hídricos, começou a se desenvolver a partir de 1907, com a publicação do Código das Águas, que 

tinha como atribuições o controle da energia elétrica, do regime hidrológico nacional e a 

fiscalização e no uso e aproveitamento das águas. 

Além deste marco histórico para os recursos hídricos nacionais, a necessidade de se tomar 

medidas que visem proteger e preservar os recursos hídricos, aliado a uma maior conscientização 

por parte dos nossos governantes na questão da preservação do meio ambiente, levou a alguns 

municípios a criarem e aprovassem suas leis (KOBIYAMA, 2005). 

Algumas leis a respeito dos recursos hídricos estão descritas abaixo: 

 Lei n° 9984, 17/07/2000, da ANA 

- Capítulo I 

 Art.1°: Cria a Agência Nacional da Água, que estabelece regras para a sua atuação, estrutura 

administrativa e suas fontes de recursos. 
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- Capítulo II 

Art. 4°: IV: outorgar por intermédio de autorização, o direito de uso de recursos hídricos em corpos 

de água de domínio da união.  

 Lei n° 13.276, 04/01/2002 – Município de São Paulo: Torna obrigatória a execução de 

reservatório para águas coletadas por coberturas e pavimentos nos lotes, edificados ou não, 

que tenham área impermeabilizada superior a 500m
2
. 

Art. 2°: A água contida pelo reservatório deverá ser preferencialmente infiltrar-se no solo, podendo 

ser despejada na rede pública de drenagem após uma hora de chuva ou ser conduzida para outro 

reservatório para ser utilizada para finalidades não potáveis. 

 No Brasil, a promulgação da Lei Federal n° 9.433 de janeiro de 1997, que institui a 

política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, foi de 

grande importância para o controle das águas no País. A exemplo da União, o Estado de 

Pernambuco, baseado na Constituição Estadual, sancionou as leis n° 11.426 e 11.427, que dispõem 

sobre a Política e o Plano Estadual de Recursos Hídricos, institui o Sistema Integrado de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos e dá outras providências sobre a conservação e Proteção das 

águas subterrâneas. 

 Com relação à qualidade microbiológica e físico-química das águas, devido a 

inexistência de uma legislação específica para águas de chuva, o padrão se baseia na Portaria nº 518 

da ANVISA, de 25 de março de 2004, que estabelece os procedimentos e responsabilidades 

relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade. 

 Está disposto no Capítulo III, Art. 5°, parágrafo 2, que é de responsabilidade do 

Ministério da Saúde, estabelecer as referências laboratoriais nacionais e regionais, para dar suporte 

às ações de maior complexidade na vigilância da qualidade da água para consumo humano. 

 Ao tratar sobre o responsável por solução alternativa de abastecimento de água, nos 

termos do inciso XII do artigo 7 desta Norma, incumbe a este a responsabilidade em:  

I - requerer, junto à autoridade de saúde pública, autorização para o fornecimento de água 

apresentando laudo sobre a análise da água a ser fornecida, incluindo os parâmetros de qualidade 

previstos nesta Portaria, definidos por critério da referida autoridade;  

II - operar e manter solução alternativa que forneça água potável em conformidade com as normas 

técnicas aplicáveis, publicadas pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, e com 

outras normas e legislações pertinentes;  
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4.0 METODOLOGIA 

4.1 Caracterização da área em estudo 

O município de Jupi localiza-se no Agreste Meridional, semi-árido pernambucano, a uma 

altitude de 782 metros, latitude -08º 42’ 42’’ e longitude 36º 24’ 54’’, com área de 151,2 km
2
. De 

acordo com o censo 2000 do IBGE, a população residente total é de 12.329 habitantes sendo 5.785 

(46,9) na zona urbana e 6.544 (53,1) na zona rural. Os habitantes do sexo masculino totalizam 5 999 

(48,7) %, enquanto que do feminino totalizam 6 330 (51,3) %, O município está inserido na unidade 

geoambiental do Planalto da Borborema, formada por maciços e outeiros altos, com altitude 

variando entre 650 a 1.000 metros. Ocupa uma área de arco que se estende do sul de Alagoas at é o 

Rio Grande do Norte. O relevo é geralmente movimentado, com vales profundos e estreitos 

dissecados. Com respeito à fertilidade dos solos é bastante variada, com certa predominância de 

média para alta. 

 

Figura 1. Visão aérea e localização no mapa da cidade de Jupi- PE 

4.2 Procedimentos das análises 

O município de Jupi possui entre fontes e poços, aproximadamente 30 surgências de águas 

subterrâneas. Destes, foram selecionadas de forma aleatórias 09 fontes para coletas das amostras, 

onde seis foram na zona rural e três na área urbana. As coletas foram realizadas em sacos estéreis 

para coleta de amostras líquidas, para a microbiologia e encaminhadas refrigeradas de   imediato ao 

laboratório para serem efetuadas os ensaios microbiológicos: Coliformes a 35º, Coliformes a 45º e 

Bactérias Heterotróficas. Foram realizadas ainda as coletas em coletores de propiletileno, para a 
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realização dos ensaios físico-químicos: pH, temperatura, características sensoriais, durezas, 

condutividade, nitrato, nitrito, cloretos, cloro livre, cálcio, magnésio. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 02. Coletas de amostra de água na zona rural do município de Jupi - PE 

A metodologia dos Exames Microbiológicos e os padrões utilizados foram baseados no 

STHANDARD METHODS (2001), Ministério da Saúde: Portaria nº 518, de 25 de março de 2004 e 

CONAMA nº 357/2005.   

3.2.1 Ensaios Microbiológicos 

- Preparação dos Meios de cultura 

 Caldo Lauril  Sulfato de Sódio Simples 

Pesar o Caldo EC de acordo com o volume de meio a ser preparado, de acordo com o volume de 

meio a ser preparado, respeitando a proporção indicada pelo fabricante. Transferir para recipiente adequado e 

adicionar o volume de água destilada/deionizada correspondente. Aquecer até completa dissolução. Verificar 

a necessidade de ajuste de pH,conforme norma especificação do laboratório. Distribuir volumes de 10 mL 

em tubos de ensaio contendo tubos de Durhan invertidos. Autoclavar a 121ºC  por 15 minutos. pH 6,8.  

 Caldo Lauril Sulfato de Sódio Concentração Dupla  

Seguir o procedimento do caldo simples (item anterior),dobrando a quantidade dos ingredientes para 

o mesmo volume de água.  

 Caldo Verde Brilhante Bile Lactose 2%  

Pesar o Caldo Verde brilhante Bile Lactose 2%, de acordo com o volume de meio a ser 

preparado,respeitando a proporção indicada pelo fabricante. Transferir para recipiente adequado e adicionar 

o volume de água destilada/deionizada correspondente. Agitar até completa dissolução. Verificar a 

necessidade de ajuste de pH,conforme norma especificação do laboratório. 

Distribuir volumes de 10 mL em tubos de ensaio com tubos de Durhan invertidos. Autoclavar a 

121ºC por 15 minutos. pH 7,4.  
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 Caldo Escherichia Coli (EC) 

Pesar o Caldo EC de acordo com o volume de meio a ser preparado, de acordo com o volume de 

meio a ser preparado, respeitando a proporção indicada pelo fabricante. Transferir para recipiente adequado e 

adicionar o volume de água destilada/deionizada correspondente. Aquecer até completa dissolução. Verificar 

a necessidade de ajuste de pH,conforme norma especificação do laboratório.  

Distribuir volumes de 10 mL em tubos de ensaio previamente preparados com tubos de Durhan 

invertidos. Identificar e datar. Autoclavar a 121ºC por 15 minutos. pH 6,9. 

 Solução Salina Peptonada 0,1%  

Pesar separadamente para preparar a solução, os seguintes componentes: Cloreto de sódio 8,5 g; 

Peptona 1,0 g; água destilada/deionizada 1000 mL; pH 7,0. Transferir para recipiente adequado. Agitar com 

auxílio de bastão de vidro até dissolução. Verificar a necessidade de ajuste de pH, conforme norma 

especificação do laboratório. Distribuir de forma a garantir o volume desejado após a autoclavação. 

Identificar e datar. Autoclavar a 121ºC por 15 minutos. Armazenar adequadamente. 

a) NMP de Coliformes Totais 

Prova Presuntiva: Baseia-se na inoculação da amostra em Caldo Lauril Sulfato de Sódio, em que a presença 

de Coliformes é evidenciada pela formação de gás nos tubos de Durhan, produzido pela fermentação da 

lactose contida no meio. O Caldo Lauril Sulfato de Sódio apresenta, em sua composição, uma mistura de 

fosfatos que lhe confere um poder tamponante, impedindo a sua acidificação. A seletividade do meio se deve 

à presença do lauril sulfato de sódio, um agente surfactante aniônico que atua na membrana citoplasmática 

de microrganismos Gram positivos, inibindo o seu crescimento. 

Prova Confirmativa para Coliformes Totais: A confirmação da presença de Coliformes Totais é feita por 

meio da inoculação dos tubos positivos para a fermentação de lactose em Caldo Verde Brilhante Bile 

Lactose 2% e posterior incubação a 36 ± 1ºC.  A presença de gás nos tubos de Durhan do Caldo Verde 

Brilhante evidencia a fermentação da lactose presente no meio. 

O Caldo Verde Brilhante Bile Lactose 2% apresenta, em sua composição, bile bovina e um corante 

derivado do trifenilmetano (verde brilhante), responsáveis pela inibição dos microrganismos Gram positivos. 

Prova Confirmativa para Coliformes Termotolerantes: A confirmação da presença de Coliformes 

Termotolerantes é feita por meio da inoculação em caldo EC, com incubação em temperatura seletiva de 45 

± 0,2ºC a partir dos tubos positivos obtidos na prova presuntiva. A presença de gás nos tubos de Durhan 

evidencia a fermentação da lactose presente no meio. 

- Meio de Cultura: Caldo Lactose Boullion 

            Peptona da carne bacteriológica  

                                 Agar eosina azul de metileno - EMB 
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 Homogeneizar a amostra e semear em séries de três tubos, utilizando 10mL, 1mL e 0,1mL 

ou outras diluições sucessivas em caldo lactosado contendo os tubos de fermentação (Durhan). 

Retirar 1mL da água peptonada para cada um dos tubos da série 0,1mL. Colocar os tubos em estufa 

de incubação a 35°C por ± 48h. 

Interpretação: Nos tubos que houverem produção de gás nos tubos de Durhan, devido à 

fermentação da lactose, o resultado será positivo para Coliformes Totais. Caso contrario, não haja 

produção de gás, o resultado será negativo.  

Confirmação: A partir dos resultados positivos, semear com alça de platina no meio EMB, para 

confirmação. Incubar as placas de EMB a 35°C ± 2°C por 24 horas. Verificar o crescimento de 

colônias com características de microorganismos do grupo Coliforme em EMB: 

- Colônias bem isoladas de 2 a 3 mm de diâmetro , centro escuro, com brilho metálico; 

- Colônias isoladas de 2 a 4 mm de diâmetro, com bordas nitidamente irregulares, centro 

escuro, com brilho metálico; 

- Colônias isoladas de 2 a 3 mm de diâmetro, sem brilho metálico e de cor vinho; 

- Colônias de 4 a 6 mm de diâmetro, com tendências a se unirem, aspecto mucóide e cor clara, 

podendo ou não ter o centro mais escuro. 

Calcular o NMP de coliformes através do número de tubos positivos confirmados, verificando a 

tabela.  

b) NMP de Coliformes Termotolerantes 

- Meios de Cultura: Triptone  

         Reativo de Kovac´s 

 A partir de cada um dos tubos positivos do caldo lactosado, utilizando-se de uma alça de 

platina, semeia-se para cada tubo positivo um tubo de BGBL e um tubo de caldo triptona. Após a 

semeadura, incubar ambos tubos em estufa a 45°C por 24-48h.  

Interpretação: Verificar no tubo de BGBL a presença de gás no tubinho de Durhan. Adicionar no 

tubo com caldo triptona 0,3 mL do Reativo de Kovac´s, agitar, deixar em repouso por 10 minutos. 

O aparecimento de coloração vermelho escura na camada de álcool amílico representa uma reação 

positiva no teste de presença de indol. Considerar como coliforme fecal os que demonstrarem 

positividade em ambas as provas.  

c) Contagem de Bactérias Heterotróficas 

 - Meio de Cultura: Agar padrão para contagem (PCA) 
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 Pipetar assepticamente porções de 1mL das diluições selecionadas, transferindo-as para 

placas de Petri. Semear em duplicatas, utilizando no mínimo 3 diluições diferentes. Adicionar a 

cada placa ±  15mL do Agar previamente fundido e mantido a 45°C.  

 O espaço de tempo decorrido entre a semeadura e adição do meio de cultura não deve 

ultrapassar 20 minutos. Homogeneizar com movimentos de vai-vem. Incubar as placas invertidas a 

32°C, por 48 horas.Após a incubação, selecionar as placas e contar todas as colônias de acordo com 

as diluições.  

3.2.2 Análises Físico-Químicas 

A metodologia utilizada para as análises físico-químicas foi baseada nas Normas Analíticas 

do Instituto Adolf Lutz, e os padrões para comparação dos parâmetros, baseados na Ministério da 

Saúde: Portaria nº 518, de 25 de março de 2004 e CONAMA nº 20/1986.   

a) pH  

  O pH das amostras foi determinada pelo método potenciométrico com medição direta 

através do equipamento pHmetro. 

b) Cloro Residual Livre 

 O cloro disponível na água apresenta-se sob duas formas: HClO ou ClO
-
 dependendo dos 

valores do pH. Com o tempo há a transformação destas duas formas em ácido clorídrico e 

conseqüente perda do cloro disponível. Chama-se cloro residual ao cloro que ainda não se 

transformou em ácido clorídrico. Portanto, devido à instabilidade do cloro em solução, as amostras 

para a determinação de cloro residual deverão ser analisadas imediatamente após a coleta. 

 O método consiste na comparação visual do complexo formado pela reação de ortotolidina e 

cloro com padrões permanentes. 

- Material: Balão Volumétrico de 100mL, pipeta de 1mL. 

- Reagentes: Solução de Ortotolidina e Soluções-padrão de cor permanente 

- Procedimento: Transferir 100mL da amostra para um balão volumétrico. Adicionar 1mL da 

solução de Ortotolidina. Agitar. Deixar em repouso por cinco minutos, ao abrigo da luz. Comparar a 

cor desenvolvida com a dos padrões de cor permanente. 

 c) Cloretos 

 Os cloretos da água podem provir de depósitos minerais e de matérias poluídas, tais como 

água de esgoto e resíduos industriais. 
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- Materiais: balão volumétrico de 100mL, cápsula de porcelana de 300mL, banho-maria, pipeta de 

1mL, bureta de 25mL. 

- Reagentes: Indicador cromato de potássio e solução-padrao de nitrato de prata 0,0282N. 

- Procedimentos: Transferir 100mL da amostra para uma cápsula de porcelana de 300mL. Aquecer 

em banho-maria até reduzir o volume a cerca de 20mL. Adicionar 1mL do indicador cromato de 

potássio. Titular com a solução de nitrato de prata até o aparecimento de uma coloração 

avermelhada. 

- Cálculo: 1.000xVxa/A = mg de cloretos, em cloro, por litro. 

Onde: V = nº de mL da solução de nitrato de prata gasto na titulação. 

a = nº de mg de cloro correspondente a 1mL da solução-padrão de nitrato de prata. 

A = nº de mL da amostra.  

d) Dureza Total 

 É a quantidade de sais de cálcio e magnésio presente na água. A dureza total deve ser 

expressa em carbonato de cálcio. 

- Material: pipeta volumétrica de 50mL, frasco Erlenmeyer de 250mL, 2 pipetas volumétricas de 

1mL, bureta de 25mL 

- Reagentes: Solução-tampão, Indicador Eriocromo preto T, Solução-padrão de cálcio, Solução-

estoque de EDTA 0,10M, Solução de EDTA 0,01M e Solução inibidora. 

- Procedimentos: Transferir 50mL da amostra para um Erlenmeyer de 250mL. Adicionar 1mL da 

Solução-tampão e pequena porção (0,05g) do indicador Eriocromo Preto. Titular com solução 

EDTA 0,01M até que a coloração púrpura passe a azul. 

- Cálculo: 1.000xVxf/A = mg de carbonato de cálcio por litro. 

V = nº de mL da solução de EDTA gasto na titulação. 

f = fator de inibição de EDTA 

A = nº de mL da amostra. 

e) Condutividade 

 A condutividade foi efetuada através do aparelho Condutivímetro, com leitura em S/m. 

f) Alcalinidade 

- Material: pipeta volumétrica de 50mL, frasco Erlenmeyer de 250mL, bureta de 25mL. 
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- Reagentes: Indicador de Fenolftaleína, Metilorange, Ácido Sulfúrico 0,02N. 

- Procedimentos: Com fenolftaleína: transferir 50mL da amostra para um frasco erlenmeyer de 

250mL. Adicionar 2 gotas de fenolftaleína. Se aparecer cor, titular com ácido sulfúrico 0,02N até o 

desaparecimento da coloração rósea. Anote o nº de mL gasto 

Com Metilorange: adicionar 5 gotas do indicador metilorange à solução acima obtida. Titule com 

ácido sulfúrico 0,02 N até a coloração amarelo-alaranjada. Anote o nº de mL gasto. 

- Cálculo: calcular a alcalinidade em mg de carbonato de cálcio por litro. 

1.000xVxf/A, onde: V = nº de mL de ácido sulfúrico 0,02N 

f  = fator da solução de ácido sulfúrico 0,02N   

A = nº de mL da amostra 

g) Nitratos 

 O nitrato representa a fase oxidada no ciclo do nitrogênio e normalmente se encontra em 

grandes concentrações nos estágios finais da oxidação biológica. 

- Material: balão volumétrico de 50mL, pipeta graduada de 10mL, cápsula de 150mL, banho-maria, 

pipeta de 1mL, bastão de vidro, espectrofotômetro. 

- Reagentes: Solução de ácido fenoldissulfônico, solução de Hidróxido de sódio 12N, Solução-

padrão de nitrato de potássio, solução de sulfato de prata e creme de alumina. 

- Procedimentos: transferir 50mL da amostra para uma cápsula de 150mL. Evapore até a secura, 

banho-maria. Adicione 1mL de ácido fenoldissulfônico. Misture intimamente, por meio de um 

bastão de vidro, o ácido e o resíduo latente nas paredes da cápsula. Lave com pequena porção 

(10mL) de água destilada e adicione a solução de hidróxido de sódio 12N sob agitação, até obter 

uma cor amarela estável. Transfira para sob agitação, até obter uma cor amarela estável. Transfira 

para um balão volumétrico de 50mL, lavando a cápsula (quando a tonalidade amarela for muito 

intensa, faça diluições maiores). Complete o volume com água, filtre, se necessário, e meça a 

coloração amarela desenvolvida em espectofotômetro a 400nm, e determine a quantidade de 

nitrogênio nítrico correspondente, usando a curva-padrão previamente estabelecida, ou compare 

com a escala de coloração desenvolvida simultaneamente em solução preparadas com quantidades 

adequadas da solução-padrão de nitrato de potássio. 

- Cálculo: 1.000xN/A = mg de nitrogênio nítrico por litro. 

N = nº de mg de nitrogênio nítrico 

A = nº de mL da amostra  
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h) Nitritos 

 O nitrito pode ser encontrado na água como um produto da decomposição biológica, devido 

à ação de bactérias ou outros microorganismos sobre o nitrogênio amoniacal, ou ser proveniente de 

aditivos inibidores da corrosão em instalações industriais. 

- Material: Balão volumétrico de 50mL, 2 pipetas de 1mL, espectrofotômetro. 

- Reagentes: Solução de ácido sulfanílico, solução de -naftilamina, solução-padrão de nitrito de 

sódio. 

- Procedimento: Transfira 50mL da amostra para o balão volumétrico, adicione 1mL de ácido 

sulfanílico e 1mL de solução de -naftilamina. Agite. Deixe em repouso por 15 minutos. Meça a 

coloração vermelha desenvolvimento em espectrofotômetro a 520nm e determine a quantidade de 

nitrogênio nitroso correspondente, usando a curva-padrão previamente estabelecida; ou compare 

com a escala de colorações desenvolvidas simultaneamente em soluções preparadas com 

quantidades adequadas da solução-padrão de nitrito de sódio. 

- Cálculo: 1.000xN/A = mg nitrogênio nitroso por litro 

N = nº de mg de nitrogênio nitroso e  A = nº de mL da amostra. 

 

4.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados microbiológicos obtidos demonstraram presença de Coliformes 35º em 89% 

das amostras, ausência de coliformes a 45º e contagem de bactérias heterotróficas média de 25x10
2
 

(tabela 1 e 2).  

De forma geral, a presença de coliformes nas águas subterrâneas está associada a poços mal 

construídos, sem laje de proteção e tubo de boca, sem perímetro de proteção e sob influência de rios 

poluídos, locados inadequadamente ou mal protegidos (CETESB, 2004a). A inadequação do filtro e 

pré-filtro à formação geológica normalmente reflete em problemas de cor e turbidez da água 

subterrânea. Por isso, é comum que vários estudos mostrem freqüentemente que estes parâmetros 

não atendem aos padrões de potabilidade no caso das águas subterrâneas. 

 

 

 

Tabela 1. Resultados microbiológicos das amostras da zona rural. 
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 Tabela 2. Resultados microbiológicos das amostras da zona urbana. 

 

 Rosa et al. (2004) avaliaram 63 poços rasos tipo cacimba, localizados em áreas urbana e 

rural de Campo dos Goytacazes (RJ), e encontraram em 28,36% deles a presença de Escherichia 

coli, em 70,15% coliformes totais e em 44,78% coliformes fecais. A contaminação foi atribuída à 

proximidade entre fossa e poço.  

 Na zona urbana de Manaus, foi avaliada a qualidade da água subterrânea em 120 poços 

selecionados em 6 bairros. Deste total, 61% apresentavam profundidades entre 5 e 40 m. A análise 

bacteriológica realizada revelou que 60,5% apresentaram água inadequada para o consumo, devido  

presença de coliformes termotolerantes, e em 75% das amostras foi detectada a presença de 

coliformes totais. Concentrações fora dos padrões de potabilidade foram obtidas para ferro, amônia 

e nitrato. Os problemas de qualidade da água, na região estudada, foram relacionados à falta de 

saneamento (na área estudada apenas 21,4% das residências estava ligada à rede de esgoto), 

proximidade poço-fossa inferior a 20 m e má construção dos poços (Costa et al., 2004). 

 Com relação aos resultados físico-químicos, a tabela abaixo contém os resultados das 

amostras. 

 

ZONA RURAL 

ENSAIOS 

Coliformes 

35º 

Coliformes 

45º 

Contagem de 

Bactérias 

heterotróficas 

Sitio Raposa (01) 460 Ausente 20x10
2
 

Sitio Mulungu (02) 1.100 Ausente 70x10
2
 

Sitio Repartição (03) 43 Ausente 25x10
2
 

Sítio Grotão (04) 1.100 Ausente 20x10
2 

Sítio Cabo do Campo (05)  1.100 Ausente 25x10
2 

Sítio Alto dos Santos (06) Ausente Ausente 20x10
2 

 

Zona Urbana 

ENSAIOS 

Coliformes 

35º 

Coliformes  45º Contagem de 

Bactérias 

Heterotróficas 

Periperi (07) 93 Ausente 2x10
2 

Luiz de Narciso (08) 150 Ausente 2x10
2 

Povoado Santa Rita (09) 160 Ausente 45x10
2 
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Tabela 3. Resultados dos ensaios físico-químicos das águas subterrâneas.  

ENSAIOS 

FÍSICO-

QUÍMICOS 

Amostra  

01 

Amostra  

02 

Amostra 

03 

Amostra 

04 

Amostra 

05 

Amostra 

06 

Amostra 

07 

Amostra 

08 

Amostra 

09 

Ph 6.38 6.53 6.50 6.12 6.45 6.46 6.54 6.49 6.52 

Odor Inodora Inodora Inodora Inodora Inodora Inodora Inodora Inodora Inodora 

Aspecto Límpida Límpida Límpida Límpida Límpida Límpida Límpida Límpida Límpida 

Cor Incolor Incolor Incolor Incolor Incolor Incolor Incolor Incolor Incolor 

Materiais 

Flutuantes, 

inclusive, espumas 

não naturais 

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Subs. que formam 

dep. Objetáveis 

Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Temperatura 23°C 24°C 23°C 24°C 23°C 23°C 23°C 22°C 22°C 

Condutividade 1.994 S 1.956 S 1.501 S 899 S >2.000 S 102 S 275 S 335 S 302 S 

Alcalinidade 

Hidróxidos mg/L 

de CaCO3 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Alcalinidade 

Carbonatos mg/L 

de CaCO3 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Alcalinidade 

Bicarbonatos 

mg/L de CaCO3 

180 90 60 80 240 30 60 70 70 

Cloretos mg/L Cl 1.040 972 520 344 1.680 56 84 112 88 

Dureza Total 

mg/L de CaCO3 

328 272 392 140 206 118 532 102 96 

Dureza Cálcica 292 182 304 128 202 46 56              58 86 

Dureza de 

Magnésio 

30.24 152.88 73.92 10.08 173.04 60.48 47.04 48.72 72.24 

Nitrito mg/L de N 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Nitrato mg/L de N 0.0 25.0 25.0 25.0 10.0 0.0 25.0 10.0 10.0 

Cloro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Carbonatos 180 90 60 80 202 30 60 70 70 

CO2 livre >100ppm 45ppm 40ppm >100ppm >100ppm 25ppm 40ppm 60ppm 40ppm 

 A temperatura média encontrada das fontes foi de 23º C. Segundo dados da ANA (2002) as 

águas subterrâneas têm uma amplitude térmica pequena. Em profundidades maiores a temperatura 

da água é influenciada pelo grau geotérmico local (em média 1ºC a cada 30 m). No aqüífero 
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Botucatu (Guarani) são comuns temperaturas de 40 a 50ºC em suas partes mais profundas. Em 

regiões vulcânicas, ou de falhamentos profundos, águas aquecidas podem aflorar na superfície 

dando origem às fontes termais. 

 Com relação a cor, odor e turbidez , todas as amostras apresentaram-se límpidas, inodoras e 

incolores. A cor de uma água é conseqüência de substâncias dissolvidas. Quando pura, e em 

grandes volumes, a água é azulada. Quando rica em ferro, é arroxeada. Quando rica em manganês, é 

negra e, quando rica em ácidos húmicos é amarelada. Para ser potável uma água não deve 

apresentar nenhuma cor de considerável intensidade. Segundo a OMS o índice máximo permitido 

deve ser 20 mg Pt/L. O odor e sabor de uma água dependem dos sais e gases dissolvidos. Em geral 

as águas subterrâneas são desprovidas de odor. A turbidez é causada por matérias sólidas em 

suspensão (silte, argila, colóides, matéria orgânica, etc.). Segundo a OMS (Organização Mundial da 

Saúde), o limite máximo de turbidez em água potável deve ser 5 UNT. As águas subterrâneas 

normalmente não apresentam problemas devido ao excesso de turbidez. Em alguns casos, águas 

ricas em íons Fe, podem apresentar uma elevação de sua turbidez quando entram em contato com o 

oxigênio do ar. 

 Em nenhuma das amostras estavam presentes materiais flutuantes ou substancias 

sedimentares. Os sólidos em suspesão correspondem à carga sólida em suspensão e que pode ser 

separada por simples filtração ou mesmo decantação. As águas subterrâneas em geral não possuem 

sólidos em suspensão e quando um poço está produzindo água com significativo teor de sólidos em 

suspensão é geralmente como conseqüência de mau dimensionamento do filtro e/ou do pré-filtro. 

Em aqüíferos cársticos e fissurais as aberturas das fendas podem permitir a passagem das partículas 

mais finas (argila, silte) aumentando assim o conteúdo em sólidos em suspensão. 

 A condutividade elétrica das amostras analisadas apresentou valores variáveis, com mínimo 

de 102 S e máximo de  >2.000 S. A condutividade é o resultados dos sais dissolvidos e ionizados 

presentes na água que transformam-na num eletrólito capaz de conduzir a corrente elétrica. Como 

há uma relação de proporcionalidade entre o teor de sais dissolvidos e a condutividade elétrica, 

podemos estimar o teor de sais pela medida de condutividade de uma água, ou seja, quando a 

condutividade é conhecida o seu teor salino é de aproximadamente dois terços desse valor. 

 A análise da dureza demonstrou apenas uma amostra em desacordo com os padrões de 

potabilidade (500mg/L), representando 11% do total. A dureza é definida como a dificuldade de 

uma água em dissolver (fazer espuma) sabão pelo efeito do cálcio, magnésio e outros elementos 

como Fe, Mn, Cu, Ba etc. Águas duras são inconvenientes porque o sabão não limpa 

eficientemente, aumentando seu consumo, e deixando uma película insolúvel sobre a pele, pias, 
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banheiras e azulejos do banheiro. A dureza pode ser expressa como dureza temporária, permanente 

e total (ANA, 2002). A dureza cálcica apresentou valores médios de 150mg/L de Ca e a dureza de 

magnésio 75mg/L de MG. As durezas de cálcio e de magnésio são devidas à combinação dos íons 

de cálcio e magnésio com íons de sulfato, cloreto, nitratos e outros, dando origem a compostos 

solúveis que não podem ser retirados pelo aquecimento. 

 O parâmetro alcalinidade apresentou valores bastante variáveis, com média entre as nove 

amostras de 98 mg/L de Ca CO3. A alcalinidade é a medida total das substâncias presentes numa 

água, capazes de neutralizarem ácidos. Em águas subterrâneas a alcalinidade é devida 

principalmente aos carbonatos e bicarbonatos e, secundariamente, aos íons hidróxidos, silicatos, 

boratos, fosfatos e amônia (ANA, 2002). 

 As amostras apresentaram pH pouco variável, com média de 6.44. De acordo com a ANA 

(2002) na água quimicamente pura os íons H
+
 estão em equilíbrio com os íons OH

-
 e seu pH é 

neutro, ou seja, igual a 7. Os principais fatores que determinam o pH da água são o gás carbônico 

dissolvido e a alcalinidade. O pH das águas subterrâneas varia geralmente entre 5,5 e 8,5. 

As águas subterrâneas tendem a ser mais ricas em sais dissolvidos do que as águas 

superficiais. As quantidades presentes refletem não somente os substratos rochosos percolados, mas 

variam também em função do comportamento geoquímico dos compostos químicos envolvidos. 

Como há sensíveis variações nas composições químicas das rochas, é de se esperar uma certa 

relação entre a composição da água e das rochas preponderantes na área. É necessário, contudo, 

frisar que o comportamento geoquímico dos compostos e elementos é o fator preponderante na sua 

distribuição nas águas.  

 A quantidade de cloretos nas amostras analisadas teve uma variação significativa, onde 55% 

das amostras encontraram-se acima dos padrões estabelecidos na legislação para potabilidade 

(250m/L). Geralmente em águas subterrâneas o cloro está presente em teores inferiores a 100 mg/L. 

Este forma compostos muito solúveis e tende a se enriquecer, junto com o sódio, a partir das zonas 

de recarga das águas subterrâneas. Teores anômalos são indicadores de contaminação por água do 

mar, e por aterros sanitários.  

 As demais provas realizadas, nitratos, nitritos, carbonatos e CO2 livre, encontraram-se 

dentro dos padrões das legislações vigentes, o que é compatível com o que está descrito pela ANA 

(2002), que afirma que nas águas subterrâneas os nitratos ocorrem em teores em geral abaixo de 5 

mg/L. Nitritos e amônia são ausentes, pois são rapidamente convertidos a nitrato pelas bactérias. 

Pequeno teor de nitrito e amônia é sinal de poluição orgânica recente. Segundo o padrão de 

potabilidade da OMS, uma água não deve ter mais do que 10 mg/L de NO3
.
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Conclusão 

Em face das pesquisas efetuadas, constatamos que, quanto aos resultados microbiológicos obtidos 

não houve ocorrência de coliformes termotolerantes, os coliformes a 35°, só uma amostra que não 

ocorreu e as bactérias heterotróficas apenas duas amostras apresentaram o índice de acordo com a 

legislação vigente. Quanto ao físico-químico as amostras apresentaram um índice elevado de 

cloretos em 65%, e a presença de nitrato em 40% a demais prova encontra-se de acordo com os 

padrões. Apesar dos resultados não terem apresentado patógenos, indicou através do nitrato e dos 

coliformes a 35°, que existe uma necessidade maior de preservação das águas subterrâneas, visando 

um gerenciamento com sustentabilidade das mesmas, e conseqüentemente uma melhor qualidade de 

vida da população. 
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