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RESUMO --- A água no planeta participa de vários habitats, sendo fundamental para a vida, porém 
com o processo acelerado e desordenado da urbanização e surgimento das metrópoles nas ultimas 
décadas, houve aumento da demanda e degradação dos recursos hídricos. Garanhuns, no Agreste 
Meridional de Pernambuco, possui várias fontes naturais urbanas utilizadas pela população de baixa 
renda, sem controle, quanto à qualidade e quantidade, próximas a aterros e lixões, fortalecendo a 
necessidade de um diagnóstico através de exames Microbiológicos e análises Físico-Químicas, 
cadastramento georeferenciado, relacionar e documentá-las nas comunidades envolvidas, para 
minimizar riscos de contaminações e preserva-las. Efetuou-se um estudo, entre abril e julho/2006, 
em duas regiões: 1) Vila Mariana, fontes A (beber), B (uso doméstico), C (banho) e D (lavanderia), 
com coordenadas geográficas latitude de 8º53’34.24”S e longitude 36º29’23.21”W; 2) Parque 
Ruber Van Der Linden, fonte E (irrigação), latitude de 8º53’32.49”S e longitude 36º28’58.74”W. 
Os resultados obtidos foram: Físico-Química, em média: pH 6,74, temperatura 22ºC, alcalinidade 
total 25ppm, condutividade 784mS; acima dos padrões: cor: 10%, cloretos 20%, nitratos 100%, 
nitritos 10%, microbiológicos: Coliformes Totais 100% e Termotolerantes 65%. Metodologia e 
padrões: STHANDARD METHODS, ANVISA, CONAMA. Realizou-se atividades de 
sensibilização para o gerenciamento adequado das fontes, junto as autoridades e comunidades 
envolvidas.  

ABSTRACT --- The water in the planet participates in several habitats, however with the 
accelerated and disordered process of the urbanization and appearance of the metropolises in the 
last decades, there were increase of the demand and degradation of the resources hídrics. 
Garanhuns, in the Rural Southern of Pernambuco, possesses urban natural sources used by the poor 
population, without control, close to embankments and garbage storage, strengthening the need of a 
diagnosis through analyses microbiologycal and Physical-chemistries, to locate, to relate and to 
document them in the involved communities, to minimize risks of contaminations, preserve them. 
We studied, in April and julho/2006, two points: 1) villa Mariana, sources A (to drink), B (use 
domestic), C (hygiene) and D (laundry), with coordinates geographical latitude of 8º53'34.24"S and 
longitude 36º29'23.21"W; 2) Park Ruber Van der Linden, source E (irrigation), latitude of 
8º53'32.49"S and longitude 36º28'58.74"W. The results were: Physical-chemistry, on average: pH 
6,74, temperature 22ºC, total alkalinity 25ppm, conductivity 784mS; above the patterns: color: 
10%, chlorides 20%, nitrates 100%, nitritos 10%, microbiologycal: Coliformes Totals 100% and 
Thermotolerants 65%. Methodology and patterns: STHANDARD METHODS, ANVISA, 
CONAMA. We took place sensibility activities for the appropriate administration of the sources, 
together the authorities and involved communities 

Palavras-chave: fontes naturais urbanas, qualidade de água de abastecimento, padrões de 
potabilidade.  
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1.0 INTRODUÇÃO 

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. 

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. 

O Estado de Pernambuco, como na maioria dos Estados do Nordeste, tem a maior parte do 

seu território em áreas de clima semi-árido, isto é, com precipitações médias anuais inferiores a 

800m, insolação de mais de 2.800 horas por ano, fatores que associados, resultam em uma 

evapotranspiração potencial maior do que as precipitações médias anuais, ou seja, em balanço 

hídrico negativo.  

De acordo com Calheiros (2005), os recursos hídricos subterrâneos de alguns Estados 

nordestinos são mais favorecidos pela Natureza do que outros na medida em que seus subsolos são 

sedimentares, estando incluído como menos favorecido, o Estado de Pernambuco, que deverá 

adotar estratégias e gestão mais aperfeiçoadas em relação a esses recursos. 

Contudo, 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 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.  

Portanto, a cidade de Garanhuns, em estudo, está localizada no Agreste Meridional de 

Pernambuco, apresentando balanço hídrico negativo. A ocorrência das estiagens a água se torna 

escassa, portanto suas fontes naturais tornam-se ainda mais importante para a região. 

A referida cidade foi construída sem planejamento adequado, com políticas públicas não 

direcionadas para o crescimento urbanístico com sustentabilidade, a população ocupa  
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desordenadamente as encostas e a ineficiência ou ausência dos sistemas de drenagem 

urbana, aliado a falta de um programa efetivo de educação ambiental, faz com que resíduos sólidos 

sejam carreados para locais onde há as nascentes das fontes, contaminando-as. 

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. 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.  

Portanto, com base no exposto, há a necessidade de identificação das fontes naturais, 

verificando os tipos de uso, além de quantificar os indicadores microbiológicos presentes nas 

referidas fontes naturais urbanas, como também da qualidade Físico-Química, para dar inicio à 

rotina de monitoramento e direcionamento de ações corretivas e de preservação, que proporcionará 

como resultado uma melhor qualidade de vida à coletividade, pois uma nova forma de civilização, 

fundamenta-se no aproveitamento sustentável dos recursos renováveis, o que não é apenas possível, 

mas essencial.  

2.0 METODOLOGIA 

2.1 Caracterização da Área de Estudo 

A pesquisa foi efetuada na cidade de Garanhuns, no Agreste Meridional de Pernambuco, 

distante 230km da capital, localiza-se a uma latitude 08º53’25” Sul e a uma longitude 36º29’34”, a 

altitude de 900m, com população estimada em 126.776 habitantes, uma área de 472,46 km2.  

 Visando, sobretudo a preservação de fontes naturais urbanas localizadas em diferentes 

comunidades da referida cidade, efetuou-se um estudo, com base nas problemáticas que a escassez 

da água causa na região e, contudo essas fontes sofrem agressão por parte de uma população não 

conscientizada. Ao serem realizadas as coletas foi observado o entorno das fontes, onde foram 

investigadas as formas de utilização pelas comunidades envolvidas, bem como, a localização das 

coordenadas geográficas dos pontos de coleta.  

No que tange à localização das fontes naturais urbanas, foram selecionados dois bairros na 

cidade, afim de melhor estudarmos, os quais são: Ponto 1: Vila Mariana, onde estão localizadas as 

fontes A, B, C e D, com coordenadas geográficas latitude de 8º53’34.24”S e longitude 

36º29’23.21”W; Ponto 2:  Parque Ruber Van Der Linden, onde se situa a fonte E, com coordenadas 

geográficas latitude aproximada de 8º53’32.49”S e longitude 36º28’58.74”W.  

As fontes em estudo fazem parte da bacia hidrográfica do rio Mundaú, porém as localizadas 

no Ponto 1, Vila Mariana, é que alimentam o principal reservatório que abastece a cidade.  
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2.2 Caracterização da População Alvo 

 Esta pesquisa foi realizada através do método de amostragem determinístico, devido aos 

usos múltiplos da água pelas comunidades do entorno. Nas comunidades usuárias prevalecem á 

população de baixa renda, com nível inferior de escolaridade, de faixa etária, sexo e cor 

diversificada. 

As fontes utilizadas por moradores na localidade da Vila Mariana, foram selecionadas e 

identificadas de acordo com a forma de uso pela população, da seguinte maneira: a fonte utilizada 

para beber, denominada fonte A; a fonte utilizada nas diferentes atividades domésticas, denominada 

FOnte B; a fonte utilizada no asseio pessoal e recreação Fonte C; a fonte utilizada para abastecer a 

lavanderia comunitária, Fonte D, conforme figura 3, a seguir. 

Figura 3: Fonte D - Lavanderia Municipal - Vila Mariana 

A outra fonte em estudo, está situada nas proximidades do Parque Ruber Van Der Linden, sendo 

utilizada por pequenos agricultores de baixa renda, no cultivo de verduras e frutas, a qual 

denominamos fonte E (figura 4), próxima a um lixão e voçorocas, perfazendo assim, um total de 

cinco fontes estudadas. 

Figura 4: Fonte E – Parque Ruber Van Der Linden 

2.3 Coleta das Amostras  

Após a seleção das fontes, foram coletadas amostras mensais de cada fonte, abrangendo as duas 

principais estações climáticas da região, durante os meses de março, abril, maio, junho e julho de 

2006.  
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As amostras foram coletadas de acordo com a metodologia estabelecida pela Legislação 

vigente, através de coletores estéreis, verificadas as temperaturas das mesmas e posteriormente 

acondicionadas sob refrigeração, sendo conduzidas de imediato ao laboratório LAMEN – 

Laboratório de Análises de Alimentos e Água, situado à Rua Dr. José Mariano, 503, 1º Andar, 

Centro, Garanhuns, onde foram efetuadas as seguintes análises físico-químicas: pH, aspecto, odor, 

cloro residual livre, cloretos, dureza, condutividade, alcalinidade, nitratos e nitritos. Também foram 

realizados exames microbiológicos de indicadores de contaminação através da determinação 

quantitativa de Coliformes Totais e Coliformes Termotolerantes.   

 

Figura 5: Coleta de Amostras nas Fontes A, B e C 

2.4 Exames Microbiológicos 

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

STHANDARD METHODS (1998), Ministério da Saúde: Portaria nº 518, de 25 de março de 2004 e 

CONAMA nº 357/2005.   

a) NMP de Coliformes Totais 

- Meio de Cultura: Caldo Lactose Boullion; Peptona da carne bacteriológica; Agar eosina azul de 

metileno - EMB 

 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 e calcular o NMP de 

coliformes através do número de tubos positivos confirmados, verificando a tabela.  
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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.  

2.5 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 

- 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 

- 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.  
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d) Dureza Total 

- 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 mS/m. 

f) Alcalinidade 

- Material: pipeta volumétrica de 50mL, frasco Erlenmeyer de 250mL, bureta de 25Ml; 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 

- 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 um balão volumétrico de 50mL, lavando 

a  cápsula  (quando  a  tonalidade amarela for muito  intensa,  faça  diluições  maiores). Complete  o  
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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  

h) Nitritos 

- Material: Balão volumétrico de 50mL, 2 pipetas de 1mL, espectrofotômetro; Reagentes: Solução 

de ácido sulfanílico, solução de a-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 a-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; A = nº de mL da amostra. 

2.6 Análise dos dados 

 Para sistematização dos dados obtidos, foram analisados os seguintes elementos: amostras 

de água das fontes; entorno das fontes; ocorrência dos Coliformes nas principais estações 

climáticas; uso das águas nas fontes, os quais foram expressos em tabelas, gráficos e mapas, além 

de fotos documentais. 

3.0 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Resultados Microbiológicos 

 A partir dos exames efetuados nas amostras, foram obtidos os seguintes resultados 

Microbiológicos, inseridos nas tabelas e gráficos a seguir: 

Tabela 1.0: Março/2006 – Resultados Microbiológicos 

Anÿálises  Fonte A Fonte B Fonte C Fonte D Fonte E 
Coliformes Totais 21.0 <1100.0 1.100 <1100.0 42.0 
Coliformes Termotolerantes Ausente  240.0 16.0 9.5 42.0 

 
Tabela 2.0: Abril/2006 – Resultados Microbiológicos 

Anÿálises  Fonte A Fonte B Fonte C Fonte D Fonte E 
Coliformes Totais 36.0 460.0 1.100 460.0 1.100 
Coliformes Termotolerantes 0.0 460.0 150.0 240.0 290.0 
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Tabela 3.0: Junho/2006  Resultados Microbiolÿógicos  
Anÿálises  Fonte A Fonte B Fonte C Fonte D Fonte E 
Coliformes Totais 110.0 1.0 24.0 <1100.0 <1100.0 
Coliformes Termotolerantes 24.0 1.0 24.0 <1100.0 <1100.0 

 

Tabela 4.0: Julho/2006  Resultados Microbiolÿógicos  
Anÿálises  Fonte A Fonte B Fonte C Fonte D Fonte E 
Coliformes Totais 44.0 460.0 3.0 42.0 93.0 
Coliformes Termotolerantes 0.0 9.5 0.0 0.0 9.0 
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Figura 7: Resultados Microbiológicos de Coliformes Totais 
 
 Conforme a Figura 6, podemos perceber que a incidência maior de Coliformes Totais foi 
observada nos meses de março e abril, portanto no período onde a temperatura mostrou-se mais 
elevada, sobretudo nas fontes C, D e E. 

0

200

400

600

800

1000

1200

M arço Ab r il Ju n h o Ju lh o

Font e  A

Font e  B

Font e  C

Font e  D

Font e  E

Figura 8: Resultados Microbiológicos de Coliformes Termotolerantes 
 Conforme Figura 7, o mês de Junho apresentou a contagem elevada de Coliformes 

Termotolerantes nas fontes D e E, como também, do mês de Abril que apresentou Coliformes 

Termotolerantes em quatro das cinco fontes estudadas. 
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O grupo de bactérias mais utilizado como organismo indicador de contaminação fecal é o 

grupo coliforme, pois estão presentes em grande densidade nas fezes, de 1/3 a 1/5 do peso das fezes 

humanas é constituído por coliformes, estão presentes apenas no intestino de animais endotermos, 

apresentam resistência similar a maioria das bactérias intestinais patogênicas e as técnicas 

bacteriológicas de detecção de coliformes são rápidas e econômicas, facilitando portanto o 

diagnósticos dos mesmo e através disso o tratamento e controle de contaminação da água. No 

entanto, os coliformes totais englobam uma grande variedade espécies que são encontradas em 

ambientes naturais, não sendo por isso um indicativo preciso de contaminação fecal. Um subgrupo, 

os coliformes fecais (termotolerantes), são bactérias exclusivamente intestinais presentes somente 

no trato digestivo do homem e de outros animais endotermos (Sezerino e Bento, 2005). 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 10 

A tendência do desenvolvimento urbano é contaminar a rede de escoamento superficial com 

despejo de esgotos cloacais e pluviais, inviabilizando o manancial e exigindo novos projetos de 

captação de áreas mais distantes, não contaminadas, pois a poluição das águas subterrâneas pode se 

dar de várias maneiras, como: pelo uso da fossa séptica que contamina o lençol freático, o lixo que 

contamina o aqüífero pela lixiviação dos períodos chuvosos, pelo vazamento da rede de esgotos 

cloacais e pluviais que contamina o aqüífero com despejo dos poluentes, pelo uso de pesticidas e 

fertilizantes na agricultura, além dos despejos de resíduos de cargas industriais sobre áreas de 

recarga, para depuração de efluentes desse tipo, tendendo a contaminar as águas subterrâneas 

(Portal Ambiente Brasil, 2006). 

“Nas ultimas décadas, loteamentos têm proliferado às margens de mananciais, o desmatamento no entorno faz 

com que aumente a erosão e o assoreamento dos mesmos pelo excesso de areia, material orgânico e acúmulo de lixo, 

além de que grande parte dos esgotos são lançados sem tratamento prévio.” (Diniz & Paixão, 2003). 

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. 

3.2 Resultados das Análises Físico-Químicas 

 
 Os resultados das análises Físico-Químicas efetuadas nas amostras encontram-se dispostos 

nas tabelas a seguir: 

Tabela 5.0: Março/2006 – Resultados Físico-Químicos 

Anÿálises  Fonte A Fonte B Fonte C Fonte D Fonte E 
Temperatura ÿ°C  24 26 25 25 27 
pH 6,73 6,1 6,04 6,50 6,44 
Aspecto Lÿímp ido  Sujidade Sujidade Lÿímp ida  Sujidade 
Cor (Uh) Incolor Incolor Incolor Incolor Incolor 
Odor Inodora Inodora Inodora Inodora Inodora 
Cloro Residual Livre ÿÑ detect.  ÿÑ detectado  ÿÑ detect.  ÿÑ detect.  ÿÑ detect.  
Cloretos  56,8 120,7 134,9 191,7 88,75 
Dureza Total (mg/L de CaCO 3) 14,0 70,0 158,0 32,0 58,0 

Condutividade em ÿµS 420 815 907 1112,0 641 

Alcalinidade Total (mg/L de CaCO 3)  30,0 25,0 10,0 10,0 10,0 
Nitratos (mg/L de N) 25 100 150 250 50 
Nitritos (mg/L de N) ÿÑ detect.  ÿÑ detect.  ÿÑ det ect. ÿÑ detect.  ÿÑ detect.  

 



Tabela 6.0: Abril/2006 – Resultados Físico-Químicos 

Anÿálises  Fonte A Fonte B Fonte C Fonte D Fonte E 
Temperatura ÿ°C  24 25 26 25 27 
pH 6,64 6,51 5,98 6,70 6,83 
Aspecto Lÿímpido  Sujidade Lÿímp ida  Turva  Sujidade  
Cor (uH) Incolor  Incolor Incolor  Incolor Incolor 
Odor Inodora  Inodora Inodora Inodora Inodora 
Cloro Residual Livre ÿñ detect.  ÿÑ detectado  ÿñ detect.  ÿÑ detect.  ÿÑ detect.  
Cloretos  156,2 340,8 213,1 152,6 220,1 
Dureza Total (mg/L de CaCO 3) 46,0 140,0 106,0 64,0 56,0 

Condutividade em ÿµS 492 644 790 956 933 

Alcalinidade Total (mg/L de CaCO 3)  20,0 25,0 20,0 30,0 20,0 
Nitratos (mg/L de N) 25 100 100 200 50 
Nitritos (mg/L de N) ÿñ detect.  ÿÑ detect.  ÿñ detect.  1.0 ÿÑ detect.  

 
Tabela 7.0: Junho/2006 – Resultados Físico-Químicos 

Anÿálises  Fonte A Fonte B Fonte C Fonte D Fonte E 
Temperatura ÿ°C  22 20 20 21 22 
pH 6,57 6,80 6,06 6,76 6,86 
Aspecto Lÿímpido  Sujidade Sujidade Lÿímp ida  Sujidade  
Cor (uH) Incolor  Incolor Incolor  Incolor  Incolor 
Odor Inodora  Inodora Inodora Inodora Inodora 
Cloro Residual Livre ÿÑ detect.  ÿÑ detectado  ÿñ detect.  ÿÑ detect.  ÿÑ detect.  
Cloretos  184,6 255,60 241,4 184,6 340,8 
Dureza Total (mg/L de CaCO 3) 240,0 84,0 100,0 88,0 48,0 

Condutividade em ÿµS 695 453 906 734 1.155 

Alcalinidade Total (mg/L de CaCO3)  20,0 40,0 40,0 60,0 20,0 
Nitratos (mg/L de N) 50.0 100 100 25 50 
Nitritos (mg/L de N) ÿñ detect.  ÿÑ detect.  ÿñ detect.  ÿÑ detect.  ÿÑ detect.  
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Tabel a 8.0:  Jul ho/2006 – Resultados Físico-Químicos 

Anÿálises  Fonte A Fonte B Fonte C Fonte D Fonte E 
Temperatura ÿ°C  22 20 20 21 22 
pH 6,71 6,38 5,30 6,60 6,37 
Aspecto Lÿímpido  Lÿímp ida  Lÿímp ida  Turva  Sujidade  
Cor (uH) Incolor  Incolor Incolor  Turva Turva 
Odor Inodora  Inodora Inodora Inodora Inodora 
Cloro Residual Livre ÿÑ detect.  ÿÑ detectado  ÿÑ det ect. ÿÑ detect.  ÿÑ detect.  
Cloretos  127,8 290,1 241,4 156,2 170,4 
Dureza Total (mg/L de CaCO 3) 28,0 86,0 120,0 80,0 280,0 

Condutividade em ÿµS 567 354 765 504 912 

Alcalinidade Total (mg/L de 
CaCO3) 

20,0 20,0 30,0 50,0 30,0 

Nitratos (mg/L de N) 50.0 100 100 50 100 
Nitritos (mg/L de N) ÿñ detect.  ÿÑ detect.  ÿñ detect.  2.0 ÿÑ detect.  
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3.3 Variáveis Físico-Químicas estudadas 

a) Temperatura 

 Nas amostras analisadas, houve uma variação de temperatura de acordo com as estações 

climáticas, com temperatura mínima observada de 20ºC e a máxima de 27ºC, observadas nas tabelas 

acima. A temperatura indica a intensidade de calor, desempenhando um papel principal de controle 

no meio aquático, condicionando as influências de uma série de parâmetros físico-químicos. 

Organismos aquáticos possuem limites de tolerância térmica superior e inferior, temperaturas 

ótimas para crescimento, temperatura preferida em gradientes térmicos e limitações de temperatura 

para migração, desova e incubação do ovo.    

b) pH 

 Quanto ao pH observado nas amostras analisados foi o valor mínimo de 5,30 e o valor 

Maximo de 6,86. O pH afeta o processo de tratamento de água e pode contribuir para a corrosão das 

estruturas das instalações hidráulicas, além de favorecer a adição de constituintes para a água, tais 

como: ferro, cobre, zinco, cádmio e chumbo. 

c) Aspecto 

 Nas análises efetuadas, as amostras analisadas apresentaram-se 55% turvas. A turbidez 

representa um requisito estético de qualidade e é atribuída principalmente às partículas sólidas em 

suspensão, que diminuem a claridade e reduzem a transmissão da luz no meio. Pode ser provocada 

por plâncton, algas, detritos orgânicos e outras substâncias como: zinco, ferro, manganês e areia, 

resultantes do processo natural de erosão ou adição de despejos domésticos ou industriais. A sua 

importância nas águas é muito grande pois pode reduzir a eficiência de um processo de cloração, 

servindo de proteção para os microorganismos evitando o contato destes com os desinfetantes. 

Além disto, as partículas de turbidez transportam matéria orgânica absorvida que podem causar cor, 

sabor e odor.  

d) Cor 

Quanto ao estudo da coloração detectamos que algumas amostras apresentaram-se com a cor 

alterada, com variação nos meses que foi realizado o estudo, conforme indicados nas tabelas acima. 

Isto indica que ao observarmos a cor de uma amostra de água estamos associando o grau de redução 

de intensidade que a luz sofre ao atravessá-la, devido à presença de sólidos dissolvidos, 

principalmente material em estado coloidal orgânico e inorgânico. Também os esgotos sanitários se 

caracterizam por apresentarem predominantemente matéria em estado coloidal, além de diversos 

efluentes industriais contendo taninos (efluentes de curtumes, por exemplo), anilinas (efluentes de 

indústrias têxteis, indústrias de pigmentos, etc.), lignina e celulose (efluentes de indústrias de 
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f) Dureza Total 

 Nas amostras analisadas, como mostram as tabelas, a Dureza Total apresentou-se dentro dos 

padrões estabelecidos que são de 500mg/L em íons de Ca+ e Mg. A dureza é dividida em 

Temporária e Permanente, sendo que a mais comum em águas subterrâneas é a Temporária, 

também conhecida como dureza de bicarbonatos, e está relacionada diretamente com os sais de 

cálcio e magnésio, sendo que os bicarbonatos de cálcio e magnésio provocam a formação de 

carbonatos quando estão sob a ação do calor, provocando incrustações e entupimentos em 

tubulações de água quente.  

g) Condutividade 

 Nas análises efetuadas, todas as fontes apresentaram condutividade acima de 100mS/cm. A 

condutividade é uma expressão numérica da capacidade de uma água conduzir a corrente elétrica. 

Depende das concentrações iônicas e da temperatura e indica a quantidade de sais existentes na 

coluna de d’água, e, portanto, representa uma medida indireta da concentração de poluentes. Em 

geral, níveis superiores a 100mS/cm indicam ambientes impactados.    

h) Alcalinidade total 

 A alcalinidade representa a capacidade da água aceitar prótons. Como o observado nas 

tabelas de resultados Físico-Químicos, as amostras apresentaram Alcalinidade média de 25ppm em 

carbonatos de cálcio.  

i) Nitratos e Nitritos 

Quanto à presença de nitratos, as tabelas acima indicam que todas as amostras analisadas 

apresentaram nitratos acima de 10mg/L, quanto aos nitritos, apenas uma apresentou nitritos acima 

dos padrões estabelecidos de 1mg/L. O nitrogênio apresenta-se na água em várias formas 

dependendo do nível de oxidação, sendo que o nitrato é a forma mais oxidada do nitrogênio 

(amônia oxida a nitrito que oxida a nitrato).  

Nitratos e nitritos podem causar problemas de ordem fisiológica, principalmente em crianças 

até 08 anos, que é a perda da capacidade de oxigenação do sangue (metemoglobinemia). Águas com 

predominância de nitrogênio orgânico e amoniacal caracterizam poluição recente, enquanto a 

predominância de nitratos indicam poluição antiga, por serem o produto final de oxidação do 

nitrogênio. 

3.3 Resultados do Estudo do Entorno das Fontes 

Quando observado o entorno das fontes pesquisadas verificou-se o uso inadequado; 

 acúmulos de lixo; existência de voçorocas; ocorrência de desmatamento; criação de animais de 

grande porte; esgotos sanitários nas proximidades, desaguando nas próprias fontes (figuras 8 e 9). 

Portanto, podemos constatar, que a população usuária dessas fontes corre o risco de adquirir 
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Figura 9: Acúmulo de Lixo no Entorno das Fontes Figura 10: Esgoto Poluindo as Fontes do Ponto 1 

As alterações da qualidade e características da água dependem diretamente das atividades 

antrópicas. Os principais usos e formas de poluição da água, como os observados na pesquisa, são: 

infiltração de esgotos domésticos nos corpos d’água; infiltração de chorume nos lixões; 

desmatamentos; além de acidentes com corpos tóxicos; rompimento de lagoas de tratamento e 

tubulações de esgotos, e para cada um destes usos e destas formas de poluição existe métodos e 

padrões adotados para o controle da sua qualidade. 

 Com relação aos resíduos produzidos pelas atividades humanas, Alvarèz (2005) afirma que: 

 “Atualmente, o volume de resíduos produzidos apresenta-se como um dos problemas mais preocupantes à 

conservação do meio, levando-nos a pensar seriamente sobre o problema da captação e eliminação dos mesmos. Já 

não se pode abandonar os resíduos em qualquer parte sem nenhuma precaução, enterra-los ou vertê-los ao mar ou 

rios. Hoje, o problema dos resíduos deve ser enfocado, para um correto tratamento, a fim de preservar o meio natural 

que envolve o homem. O tratamento dos resíduos representa elevados ônus para a sociedade”.  

O aumento da produção de resíduos sólidos, de acordo com autor referendado, torna mais 

preocupante ainda, a situação dos resíduos sólidos urbanos, devido à falta de políticas públicas 

eficientes, principalmente no âmbito federal. A poluição da água causada pela disposição 

inadequada de resíduos pode ocorrer através de diferentes aspectos, como forma de destino final, 

causando sérias perturbações físicas, como o aumento da turbidez, formação de bancos de lodos ou 

de sedimentos inertes, variações de temperatura além do aspecto estético negativo. 

Segundo Sezerino e Bento (2005) a qualidade das águas está relacionada com as 

características físico-química e biológicas necessárias à sua utilização direta ou indiretamente nas 

atividades humanas. O controle da qualidade da água destinada ao fim específico, afirma os 

referidos autores, visa principalmente a proteção da saúde humana, pois, são inúmeras as doenças 

de veiculação hídrica causadas por vírus, bactérias, fungos, protozoários e animais microscópicos. 

O tratamento de água contribui significativamente no controle destas enfermidades.  

 De acordo com Campos e Macedo (1997), a Organização Mundial de Saúde considera como 

indicador do nível de saúde, as condições do meio físico baseando-se, sobretudo no saneamento, 

onde o ideal seria a nossa população com 100% de saneamento, situação muito difícil de ser 

encontrada no Brasil, ao se ressentir da falta de serviços de abastecimento de água e sistemas de 

esgotos em grande número de cidades, o mesmo afirma que, quanto à disseminação de bactérias em  
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águas subterrâneas, apesar da própria natureza encarregar-se de um processo de autodepuração, 

contudo o aumento da densidade humana por unidade de área obriga o ser humano a sanear o 

ambiente onde vive, para acelerar a destruição dos germes patogênicos e de se precaver contra as 

doenças. 

 A sociedade, de modo geral, tem se conscientizado dos efeitos negativos que os seres 

humanos provocam ao meio ambiente e à natureza como um todo, bem como da fragilidade do 

Planeta, tem repensado ainda, sobre o conceito de qualidade de vida, sobre as incertezas 

(fenômenos) da natureza, sobre a irreversibilidade de alguns impactos causados ao meio, como 

também sobre a sua capacidade de alteração.  

Contudo, a resolução de problemas ambientais, segundo Pereira (1993), é apresentada 

muitas vezes, como responsabilidade dos cientistas, que seriam os únicos a evitar o desastre 

ambiental, porém esta é uma visão equivocada, pois a responsabilidade é de todos. Os lençóis 

d’água subterrâneos, considerados os últimos redutos de água pura, vêm recebendo uma elevada 

carga de poluentes químicos carregados pela água de percolação. Em muitos locais, a presença de 

nitritos e nitratos impede sua utilização para o consumo humano.  

A contaminação das águas subterrâneas é uma fonte importante de deterioração dos recursos 

hídricos e das reservas disponíveis, pois as águas municipais com esgotos não tratados, podem 

conter detritos de várias origens, que poluem o solo e posteriormente os lençóis, de acordo com 

Tundisi (2003). 

Segundo BRASÍLIA (1999), a existência de água subterrânea em algumas microrregiões do 

Estado, constitui uma dádiva da natureza, um potencial estratégico para o desenvolvimento 

estadual, principalmente, daquelas áreas onde existem os mananciais. Contudo, apesar de 

Garanhuns possuir esta dádiva em abundancia, os resultados a seguir demonstram que devido aos 

maus usos e o descaso de órgãos competentes e da população desinformada, muita destas fontes já 

se encontram contaminadas.   

          A agressão ao meio ambiente, conforme Pereira (1993), é o resultado da visão fracionada 

que o homem tem do mundo, pois ele somente vê aquilo que lhe proporciona o beneficio imediato, 

sem identificar os efeitos e as conseqüências, ou com elas se preocupar. Ao agredir o meio 

ambiente, um conjunto de indivíduos, uma população ou apenas um ser vivo o homem está 

infringindo as leis naturais, e a natureza, através do princípio físico da ação e reação, geralmente 

nos puni de alguma forma.  

Segundo Capra (1996), quanto mais estudamos os problemas de nossa época, mais somos 

levados a perceber que eles não podem ser entendidos isoladamente. São problemas sistêmicos, 

estão interligados e são interdependentes.  
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Através das mudanças que ocorreram no mundo da ciência houve transformações profundas. 

Segundo o autor supra citado, uma constelação de concepções, de valores, de percepções e de 

práticas compartilhados por uma comunidade, que dá forma a uma visão particular da realidade, a 

qual constitui a base da maneira como a comunidade se organiza. 

 O novo paradigma leva em consideração um mundo integrado, não sendo, portanto, 

constituído de partes dissociadas; podendo ser chamado de uma visão de mundo holística. Esse 

novo paradigma pode ainda ser denominado visão ecológica, se o termo “ecológica” for empregado 

em sentido muito mais amplo que o usual. A percepção ecológica mais profunda reconhece a 

interdependência fundamental de todos os fenômenos, além do fato de que, enquanto indivíduos e 

sociedades, estão todos encaixados nos processos cíclicos da natureza. 

Segundo Albuquerque (1999), a visão de autores do século XX, quanto à capacidade de 

transformação do mundo pelo homem é muito pouco romântica, já que, para ele, é o próprio homem 

moderno que precisa ser mudado, porque são presos a um embaralhamento moral e ético. Para eles 

a transformação da sociedade passava pela mudança nos valores humanos, pelo retorno à existência 

de uma nítida fronteira entre o bem e o mal, não significando que houvesse a necessidade de se 

voltar a um homem natural, primitivo. A sociedade nordestina era vista como mais insuportável 

ainda por aliar às conseqüências da implantação da sociedade de mercado a manutenção de relações 

de dominação e de poder tradicionais, que não ofereciam mais ao dominado o mesmo nível de 

reciprocidade das relações paternalistas. 

Segundo Arruda (2004), para o homem modificar sua visão sobre o meio ambiente é 

necessário alcançar um patamar razoável de homogeneidade social, com uma distribuição de renda 

justa, para que alcance a capacidade de auto-depuração dos ecossistemas naturais, através de 

estratégias de desenvolvimento ambiental seguras para áreas ecologicamente frágeis e com isto, 

trazer a conservação da biodiversidade pelo ecodesenvolvimento, democracia definida em termos 

de apropriação  universal dos direitos humanos, limitar o uso dos recursos não-renováveis, enfim, 

adquirir os critérios de sustentabilidade  

O controle dos mananciais pode ser efetuado de várias formas, entre elas: a seleção de 

mananciais potenciais; a avaliação da disponibilidade dos mananciais; a identificação dos usos 

atuais e os propostos, identificando as fontes potenciais de poluentes; a fomentação de programas 

de controle do uso do espaço e preservação das fontes, de aproveitamento da água pelo estudo do 

uso da mesma pela comunidade e de monitoramento da qualidade da água; além de um controle 

eficiente do espaço, sendo essencial devido ao grande número de invasões e loteamentos 

clandestinos que ocorrem no entorno (Portal Ambiente Brasil, 2006).  
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Contudo, deve-se direcionar estratégias visando a compartibilização simultânea da 

viabilidade econômica, equidade social, autonomia política e da prudência ecológica, deverá 

requerer além da adequação teórica e metodológica, um inter-relacionamento material, que assegura 

o direito à economia plena, ou seja, a participação democrática em processos decisórios, executivos 

e distributivos, associados à dinâmica integral das ações de desenvolvimento (Vieira, 2005).  

De acordo com o autor supra citado, a problemática sócioambiental possui como 

característica, a transformação excessiva da base biofísica e bioquímica que sustentam os sistemas 

vivos da biosfera e suas relações sociais, as quais envolvem situações de competição política que se 

refere ao uso e à gestão dos recursos naturais, do espaço e da qualidade do espaço e do ambiente 

construído.  

Assim, pode-se observar que é de suma importância este estudo contínuo e uma melhoria no 

aproveitamento da água destinada ao consumo humano seja qual for seu uso, sendo fator 

fundamental, para a melhoria da qualidade de vida, tornando a população capaz de captar a água de 

forma a causar menos impacto ambiental possível, tratando-a adequadamente, e posteriormente se 

verá a eficácia destas ações, podendo a água retornar a natureza de forma menos poluente, 

mantendo o equilíbrio natural. 

5.0 CONCLUSÃO 

Na busca de melhor utilização e na tentativa de preservação das fontes naturais urbanas, na 

cidade de Garanhuns, a pesquisa realizada fornece dados de suma importância, pois aborda, através 

da caracterização de forma ampla e concisa, tanto a questão da qualidade Microbiológica e Físico-

Química das águas das fontes, quanto às problemáticas socioambientais que as cercam. 

No que se refere aos exames Microbiológicos, detectou-se a presença de Coliformes Totais 

nas cinco fontes analisadas totalizando 100% de positividade; quanto aos Coliformes 

Termotolerantes, nas amostras analisadas, foram detectados em 65% das amostras.  

Quanto às análises Físico-Químicas efetuadas, foi observado a contaminação por Nitratos em 

todas as amostras analisadas, e também a presença de Nitritos, na Fonte D, além do permitido pela 

legislação vigente; Cloretos acima de 250mg/L, nas Fontes B e E, que apesar de não se constituir 

um contaminante, a tolerância dos seres humanos para com os cloretos varia e, em níveis muito 

altos, caracterizam a presença de esgotos sanitários ou matéria orgânica, aumentando o poder de 

corrosão da água e a cor apresentou-se com alterações nas Fontes D e E, sendo o resultado 

principalmente dos processos de decomposição que estão ocorrendo no meio ambiente.  

Portanto, se faz necessário que seja realizada uma melhor gestão dos recursos hídricos, 

direcionando ações participativas que favoreçam o uso racional com sustentabilidade, melhorando a 

qualidade de vida, pois, para se cultivar a consciência da comunidade local, quanto ao valor e à 
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Efetuado o estudo nas fontes naturais urbanas, foram divulgados os resultados obtidos, junto 

às autoridades e comunidades envolvidas, visando um gerenciamento com sustentabilidade das 

mesmas, e conseqüentemente, uma melhor qualidade de vida para população. 
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