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RESUMO 

     A qualidade da água utilizada pelos aviários influi diretamente na qualidade do 
criatório, pois, se contaminada, é um importante veículo para a introdução de agentes 
patogênicos no aviário, sendo assim, foi efetuado este estudo, visando avaliar a 
qualidade das águas de abastecimento dos aviários em municípios do agreste de 
Pernambuco, no período de janeiro a abril de 2011. Foram realizadas as coletas 204 
amostras, em recipientes estéreis e enviadas adequadamente ao laboratório para os 
seguintes ensaios microbiológicos: coliformes totais e termotolerantes, utilizando-se a 
técnica dos tubos múltiplos, baseando-se no STHANDARD METHODS (2001), e 
físico-quimicos (Nitratos, nitratos, pH, ferro, temperatura, condutividade, cor, cloretos, 
durezas, alcalinidades, cloro residual, oxigênio dissolvido, características sensoriais),os 
quais apresentaram os seguintes  resultados, Microbiológicos: 19 amostras positivas 
para coliforme total (9,3 %), e 3 amostras positivas para coliformes termotolerantes 
(1,47%). Quanto ao físico-químico, nos nitritos 2 amostras, no ferro 12, e nitratos 67, 
apresentaram resultados acima do permitido pela portaria 518/04. Portanto, a qualidade 
da água de abastecimento dos aviários pesquisados, apesar de apresentarem resultados 
microbiológicos, 90,7%, em conformidade com a legislação vigente, o resultado da  
físico-química quanto ao nitrato e cloro residual, necessitando de um melhor controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

A água tem-se tornado um fator limitante para o desenvolvimento urbano, industrial e 
agrícola, mesmo em regiões em que é um recurso abundante. A escassez não é atributo 
apenas em regiões áridas, muitas regiões de recursos hídricos abundantes podem sofrer 
por demandas excessivamentes elevadas, podendo ser vitimas de conflitos de uso e 
restrinções de consumo. 

O agreste pernambucano situado no semi-árido brasileiro, existe irregularidade no 
regime das chuvas, baixa pluviometria, altas temperaturas medias anuais, solos 
rasos,predomina a caatinga, (Rebouças-2002),nessa região a água é considerada escassa 
em determinados períodos do ano e sendo essencial aos seres vivos deve ser consumida 
com qualidade, pois pode veicular doenças, sendo pois considerada fonte de 
contaminação.  

O Brasil está se tornando uma potencia agrícola global, graças a vários fatores 
importantes, mas principalmente porque somos privilegiados em termos de 
disponibilidade de água doce. Este fato nos assegura um fator diferenciador único para o 
futuro de nossa avicultura e de seu papel no suprimento das necessidades mundiais por 
produtos avícolas (DESOUZART, 2006).. 
 
Quanto aos mercados interno e externo, segundo Lucas Júnior (2004), várias é as 
ferramentas que, de forma direta ou indireta, estimulam o setor a melhorar não só a 
produtividade, bem como seu processo, conferindo-lhes selos e/ou certificados, 
obtendo-se, assim, produtos diferenciados, com retorno econômico, ambiental e social.  
 
A indústria avícola brasileira teve um crescimento expressivo sendo hoje mundialmente 
reconhecida como uma grande fornecedora, pois tem sido hábil em suprir o mercado 
brasileiro e mundial com produtos de alta qualidade. Para atender as exigências do 
mercado crescente, conceitos de qualidade estão sendo implantados em todos os níveis e 
setores de produção, para manutenção da saúde das aves e obtenção de produtos 
qualidade sem risco à saúde pública (GAMA, 2007). 
 
Segundo Blacke 2001, a água é o nutriente mais importante para as aves; seu tempo de 
vida é limitado em sua ausência. Aves podem sobreviver por longos períodos sem 
qualquer outro nutriente, porém, não podem sobreviver sem água, apesar de toda 
importância da água para vida das aves, embora a água seja considerada como o 
nutriente mais essencial, é impossível afirmar suas necessidades exatas. As aves 
geralmente bebem aproximadamente duas vezes mais água que a quantidade de 
alimento consumido em uma base de peso. Durante períodos de estresse por calor 
extremo, as necessidades de água podem facilmente quadruplicar.  

Além de nutriente essencial, a água é utilizada como veículo de vacinas e 
medicamentos, na higiene das instalações e em alguns casos na melhoria das condições 
climáticas dentro das instalações, devendo para isto possuir características 
microbiológicas, físicas e químicas adequadas, sendo fundamental importância seu uso 
racional e controle de sua qualidade. 
 
Portanto, a qualidade da água de bebida destinada aos animais, principalmente os 
confinados, deve ser avaliada através de critérios que incluem as características físicas, 
composição química e presença de indicadores bacterianos de contaminação 
(POMIANO, 2002; PENZ JUNIOR & FIGUEIREDO, 2003). 



MATERIAL E MÉTODOS  
Qualidade da água utiliza em aviários pode ser avaliada por uma série de 

critérios, no estudo foram avaliados os principais parâmetros, os quais são alguns dos 
fatores mais importantes que influenciam a qualidade da água. 

DESCRIÇÕES DOS EXAMES MICROBIOLÓGICOS  

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.  

 

NÚMERO MAIS PROVÁVEL DE COLIFORMES TOTAIS E COLIFOR MES 
TERMOTOLERANTES  

Foram estabelecidos procedimentos para a determinação do Número Mais Provável de 

Coliformes Totais e Termotolerantes em água de abastecimento em aviários. Aplicando-

se a amostras de água, sendo utilizada quando o limite máximo tolerado for inferior a 

100 NMP/g ou mL. 

Fundamentos: 

• 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.O caldo EC 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 de sais 

biliares, responsáveis pela inibição dos microrganismos Gram positivos. 

 

MEIOS DE CULTURA E MATERIAIS 

Materiais 

• Vidrarias e demais insumos básicos obrigatórios em laboratórios de microbiologia. 

Meios de Cultura 

• Caldo Lauril Sulfato de Sódio Concentração Simples;  

• Caldo Lauril Sulfato de Sódio Concentração Dupla; 

• Caldo Verde Brilhante Bile Lactose 2%;  

• Caldo Escherichia Coli (EC); 

• Solução Salina Peptonada 0,1 

 

PROCEDIMENTOS 

Prova Presuntiva: 

• Inoculação 

Diretamente da amostra, inocular volumes de 10mL em uma série de 3 tubos contendo 

Caldo Lauril Sulfato de Sódio em Concentração Dupla e1mL em série de 3 tubos em 

concentração  simples. Transferir também 1 mL da amostra para tubo contendo Solução 

Salina Peptonada 0,1% de forma a obter a diluição 10 -1. A partir da diluição10 -1, 

efetuar as demais diluições desejadas em Solução Salina Peptonada 0,1%. A seguir, 

inocular volumes de 1 mL da diluição 10-1 na segunda série de 3 tubos contendo Caldo 

Lauril Sulfato de Sódio em Concentração Simples. Inocular 1 mL da diluição 10-2 na 

terceira série de 3 tubos. Havendo necessidade, outras diluições decimais poderão ser 

inoculadas em séries de 3 tubos. 

• Incubação: Incubar os tubos a 36 ± 1ºC por 24 a 48 horas. 

• Leitura: A suspeita de Coliformes Totais é indicada pela formação de gás nos tubos 

de Durhan (mínimo 1/10 do volume total) ou efervescência quando agitado. Anotar 

o número de tubos positivos em cada série de diluição.  

Observação: A leitura pode ser feita após 24 horas de incubação, porém, só serão 

válidos os resultados positivos. Os tubos que apresentarem resultado negativo deverão 

ser reincubados por mais 24 horas. 



Prova Confirmativa Coliforme Total 

• Inoculação: Repicar cada tubo positivo de Caldo Lauril Sulfato de sódio obtido na 

prova presuntiva, para tubo contendo Caldo Verde Brilhante Bile 2% lactose. 

• Incubação: Incubar os tubos a 36 ± 1°C por 24 a 48 horas. 

• Leitura:  A presença de Coliformes Totais é confirmada pela formação de gás 

(mínimo 1/10 do volume total do tubo de Durhan) ou efervescência quando agitado. 

Anotar o número de tubos positivos em cada série de diluição e comparar com a 

tabela em anexo. 

Coliformes Termotolerantes 

• Inoculação: Repicar cada tubo positivo de Caldo Lauril Sulfato de Sódio, obtido na 

prova presuntiva, para tubo contendo caldo EC. 

• Incubação: Incubar os tubos a 45 ± 0,2°C, por 24 a 48 horas em banho-maria com 

agitação ou circulação de água. 

• Leitura:  A presença de coliformes termotolerantes é confirmada pela formação de 

gás (mínimo 1/10 do volume total do tubo de Durhan) ou efervescência quando 

agitado. Anotar o resultado obtido para cada tubo, bem como a diluição utilizada, 

comparando com a tabela em anexo. Observação: A leitura pode ser feita após 24 

horas de incubação, porém, só serão válidos os resultados positivos. Os tubos que 

apresentarem resultado negativo deverão ser reincubados por mais 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análises Físico-Químicas 

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

Analíticas do Instituto Adolf Lutz (1985), e os padrões para comparação dos 

parâmetros, baseados no Ministério da Saúde: Portaria nº 518, de 25 de março de 2004.   

a) pH  

 O pH das amostras foi determinada pelo método potenciométrico com medição 

direta através do equipamento pHmetro. 

b) Cor Aparente 

          A determinação da cor foi efetuada através do espectrofotômetro,de acordo com 

as etapas: 

- Ligou e aferiu o aparelho; 

-Colocou-se a cubeta e zerou com água destilada; 

-Colocou-se novamente a cubeta com a amostra e foi efetuada a leitura da mesma. 

c) 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. 

d) Cloretos 

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

tais como água de esgoto e resíduos industriais. 



- 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-padrão 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.  

e) 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. 

 f) Condutividade 

 A condutividade foi efetuada através do aparelho Condutivímetro, com leitura 

em µS/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 

 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  

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 α-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 α-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. 

i) Ferro 

A determinação da cor foi efetuada através do espectrofotômetro, de acordo com 

as etapas: 

- Ligou e aferiu o aparelho; 

-Colocou-se a cubeta e zerou com água destilada; 

-Colocou-se novamente a cubeta com a amostra e o reagente (Iron phen-anthroline) e 
foi efetuada a leitura da mesma. 

 

 



 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
       Para descrever a água potável de boa qualidade para as aves, pode tornar-se difícil, 
porque muitos dos padrões foram derivados de recomendações para outras espécies de 
animais ou a partir de padrões humanos. Em muitos casos, as diretrizes foram 
estabelecidas com base na mortalidade e não deficiências no desenvolvimento dos 
animais. Os resultados da análise devem ser interpretados de forma adequada para 
determinar o curso apropriado de ações posteriores, como medidas preventivas. 
      A presença de micro-organismos é tipicamente um resultado de contaminação da 
superfície por materiais orgânicos e pode resultar em mau desempenho. A presença de 
bactérias coliformes está geralmente relacionada à contaminação fecal de água potável 
devido ao escoamento de águas superficiais e subterrâneas. Idealmente, contaminantes 
bacterianos não devem estar presentes na água potável e níveis mensuráveis deve ser 
zero. 
       As amostras colhidas para análise bacteriana foram obtidas de forma estéril e 
tomadas em pontos estratégicos para localizar quaisquer problemas, desta forma os 
resultados obtidos no estudo efetuado, no que se refere à pesquisa de coliformes, 
observou-se que houve um índice maior de incidência nos totais que nos 
termotolerantes, indicando com isso que o risco de contaminação por patógenos nas 
aves torna-se menor. 
        Os resultados obtidos na pesquisa estão inseridos nos seguintes gráficos: 
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Gráfico 1 Presença de coliformes totais nas amostras analisadas 
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Gráfico 2 Presença de coliformes termotolerantes nas amostras analisadas 



 

 

             De acordo com Blacke (2001), contaminação por nitrogênio do abastecimento 
de água geralmente ocorre na forma de nitratos e nitritos. Ambos são resultado da 
decadência biológica do animal ou vegetal, adubos químicos ou resíduos animais. A 
presença de nitratos, muitas vezes sugere a contaminação bacteriana, uma vez que sua 
presença é muitas vezes um resultado direto da infiltração de águas superficiais de 
campos circundantes que foram fecundados por uns ou outros produtos químicos ou 
esterco animal. Nitrato em si não é tóxico. Após a ingestão, no entanto, ele é convertido 
para a forma tóxica de nitrito por micro-organismos encontrados no trato intestinal do 
animal. Uma vez absorvido pela corrente sanguínea, o nitrito liga-se fortemente à 
hemoglobina e, portanto, reduz a capacidade de transportar oxigênio do sangue.    

            Segundo o autor citado alto nível de ferro pode incentivar o crescimento de 
bactérias, o que pode levar à diarréia. Quando o formulário ferroso de ferro presente na 
água do poço é exposto ao ar, ele é convertido para a forma de hidróxido férrico 
comumente referido como água enferrujada  

           A acidez ou alcalinidade da água é medida pelo pH. Um pH de 7 indica que a 
água é neutro, um pH menor que 7 indica a acidez, e um pH maior que 7 indica 
alcalinidade. Água pH baixo pode ser desagradável, corrosivo para equipamentos, e 
pode ter um impacto negativo no desempenho. Água pH elevado é também inaceitável, 
uma vez que reflete os altos níveis de cálcio e magnésio, que podem entupir os sistemas 
de rega. Aves aceitar água no lado ácido melhor do que eles aceitam de água no lado 
alcalino.  

            Quanto aos resultados físico-químicos obtidos, estão apresentados no gráfico 3,. 
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Gráfico 3 Valores de Nitrito, Nitrato, Ferro, Oxigênio Dissolvido, pH, 
Alcalinidade, Condutividade, Dureza e Cor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSÃO 

Os autores consideram que devido os resultados obtidos nas análises 
microbiológicas, o estudo mostrou uma incidência maior de coliformes totais, indicando 
menores riscos de patógenos, porém necessita melhorar a higienização no processo de 
abastecimento dos aviários.  

Quanto aos resultados físico-quimicos, pelo fato de não haver correção em curto 
prazo dos parâmetros, recomenda-se submeter uma amostra de água anualmente para 
análise deve ser uma parte importante da boa gestão da água de abastecimento, pois 
possibilita um monitoramento adequado, com isso diminuindo os riscos de doenças nos 
aviários e percas na produtividade. 
  Comprovamos através da pesquisa realizada que existe uma necessidade de ser 
efetuado um controle microbiológico e físico-químico mais eficiente nas águas 
utilizadas nos aviários do agreste de Pernambuco, pois a qualidade da mesma encontra 
comprometida causando risco de contaminação nas aves. 
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