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RESUMO 
 

Avaliou-se a qualidade microbiológica da água de consumo e irrigação de três 
localidades rurais de Arapongas, PR. Verificando a presença de coliformes totais 
e E.coli em poços, totalizando 12 amostras nos meses de agosto a setembro de 
2016. Todos os locais apresentaram contaminação por coliformes totais e apenas 
dois poços contaminados por E. coli durante o período. Recomenda-se para o 
consumo humano o tratamento prévio da água e uso de sanitizantes para 
lavagem das hortaliças. 
 
Palavras-chaves: Poço; coliformes; contaminação. 

 

ABSTRACT 

We evaluated the microbiological quality of drinking water and irrigation three rural 

locations in Arapongas, PR. Verifying the presence of total coliforms and E. coli in 

wells, totaling 12 samples from August to September 2016. All sites showed levels 

of total coliforms and only two wells contaminated by E. coli during the period. It is 

recommended for human consumption prior water treatment and use of sanitizers 

to wash vegetables. 
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INTRODUÇÃO 

 

A água é uma substância indispensável e fundamental para a existência 

de todas as formas de vida na Terra, e atualmente o desenvolvimento tecnológico 

e o crescimento populacional, o modo desenfreado das ações impactantes e a 

exploração dos recursos naturais no meio ambiente pelo homem, tem causado 

um grande desequilíbrio ecológico que geram sérios danos ao meio ambiente. É 

preocupante o fator da escassez, e da qualidade da agua que não está em 



condições adequadas principalmente para o uso doméstico e necessidades 

básicas (ALMEIDA, 2010). 

Considera-se que a saúde e o bem-estar humano, bem como o equilíbrio 

ecológico aquático, não devem ser afetados pela deterioração da qualidade das 

águas. Para a avaliação da qualidade de água consideram-se as suas 

características químicas, físicas e biológicas, e conforme estas são estipuladas 

suas diferentes finalidades. Para tal, o Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA) Na defesa da preservação do bem estar da saúde, a Portaria nº 

2.914/2011 do Ministério da Saúde define que a potabilidade da água para 

consumo humano, como sendo aquela cujos parâmetros microbiológicos, físicos, 

químicos e radioativos atendam ao padrão de potabilidade e que não ofereça 

risco à saúde (BRASIL, 2011).  

Também, a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005 classifica e 

enquadra os corpos d’ água e dá o padrão de lançamento de efluentes e também 

classifica as águas doces, salobras e salinas do Território Nacional, segundo a 

qualidade requerida para os seus principais usos (BRASIL, 2005). Tendo-se em 

vista o contexto apresentado, esta pesquisa teve objetivo avaliar a qualidade 

microbiológica da água de consumo humano e irrigação utilizada em três locais 

da área rural do município de Arapongas-PR, visando à presença de coliformes 

totais e Escherichia coli.  

 

REFERENCIAIS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

Locais contaminados por bactérias patogênicas podem contaminar fontes 

de irrigação superficiais e subterrâneas através do escoamento de água. A água 

de irrigação quando usada de forma inadequada, é o maior veículo de 

disseminação de doenças, pois quando contaminada, comportam alta carga de 

microrganismos, como coliformes de origem fecal, salmonelas, parasitas 

intestinais e outros, sendo fontes prováveis de intoxicação alimentar e outras 

doenças (ENDLER et al., 2013).  

Os principais microrganismos responsáveis por doenças transmitidas 

através da água são denominados coliformes. Estes se dividem em coliformes 

totais, que são bacilos gram-negativos, aeróbios ou anaeróbios facultativos, que 



fermentam a lactose com produção de ácidos, aldeídos e gás a 35ºC em 24-48 

horas, englobando os seguintes gêneros: Escherichia, Citrobacter, Enterobacter e 

Klebisiela (BETTEGA et al., 2006), e os Coliformes fecais e/ou coliformes 

termotolerantes são bactérias capazes de desenvolver e/ou fermentar a lactose 

com produção de gás a 44ºC em 24 horas. A principal representante desse grupo 

e considerada exclusivamente fecal é Escherichia coli (MICHELINA et al., 2006).  

Segundo a Resolução n°357 do CONAMA, para águas utilizadas para a 

irrigação de hortaliças ou plantas frutíferas que se desenvolvam rentes ao solo e 

consumidas cruas, sem remoção de casca ou película, não devem ser poluídas 

por excrementos humanos, devendo respeitar um limite de 200 coliformes 

termotolerantes em 100 ml de amostra de água (BRASIL, 2011). Quanto a 

Portaria MS 2914/11, preconiza que o padrão microbiológico em água de 

consumo humano deve ser livre da presença de coliformes totais e E. coli, para 

cada 100 mL (BRASIL, 2011).  

Sendo a água é um elemento extremamente indispensável e essencial 

para a vida e para o atendimento às necessidades básicas dos seres vivos, como 

ainda para o desenvolvimento de atividades econômicas e sociais (PESSÔA, 

2013), ocorre a necessidade da atenção voltada para sua preservação. 

Foram selecionadas para a avaliação neste estudo, três propriedades 

rurais do município de Arapongas sendo estas localidades usuárias de água 

captadas de mananciais do tipo poço, sendo dois poços artesianos e um poço 

comum que não passam por nenhum tipo de tratamento. A água captada dos 

poços é utilizada para consumo humano, irrigação de hortas de produção 

exclusivamente familiar e dessedentação de animais.  

Foram realizadas quatro (4) coletas, totalizando 12 amostras, no período 

de agosto e setembro de 2016 ocorridas de forma semanal. O método utilizado foi 

de filtração por membrana para a identificação de coliformes totais e fecais. As 

amostras foram transportadas até o laboratório de microbiologia da Faculdade de 

Apucarana em caixa térmica com gelo para a conservação do material para a 

realização das análises. 

  

CONCLUSÃO 

 



Conforme a tabela 1 os resultados apontaram que 100% dos locais 

analisados se mostraram contaminados por coliformes totais com diferentes graus 

de contaminação. No período estudado o P2, apresentou 75% das amostras 

contaminadas por E. coli, o P3 apresentou 100%, enquanto o P1 foi o único com 

resultados negativos. Outros autores analisaram a qualidade das águas 

subterrâneas e verificaram a presença de coliformes (SIQUEIRA, 2014; 

OLIVEIRA; BRANDÃO; DAL PUPO, 2015) que foram associados ao pouco 

distanciamento entre fossas e fontes d’água, às condições precárias das fossas e 

poços, armazenamento de lixo próximo ao poço.  

 

TABELA 1 - Resultados microbiológicos das análises microbiológicas para 
coliformes fecais e totais em águas de poços. 

Local Fonte utilizada 

Coliformes Totais 
 (* UFC/100 mL) 

Coliformes fecais (E. coli)  
(* UFC/100 mL) 

Coleta 
1 

Coleta 
2 

Coleta 
3 

Coleta 
4 

Coleta 
1 

Coleta 
2 

Coleta 
3 

Coleta 
4 

P1 Poço Artesiano 2 340 50 20 0 0 0 0 

P2 Poço Artesiano 22 40 40 30 2 0 10 10 

P3 
Poço 

Convencional 
80 226 1270 1100 32 50 240 730 

   Fonte: ANDRADE, 2016. 
   (* UFC/100 mL – Unidade Formadora de Colônia). 

 

As análises apontaram a presença de coliformes na água dos poços, 

sendo, portanto, impróprias para o consumo humano, por isso se espera que 

sejam adotadas medidas para desinfecção destes poços.   

Quanto à destinação para irrigação, os locais P1 e P2 estão dentro dos 

padrões da resolução e podem fazer uso para esta finalidade, porém o P3 

excedeu os limites permitidos para irrigação de hortaliças que são ingeridas cruas 

em todas as coletas. A ocorrência das variações dos índices de contaminação 

durante o período das análises traduz a necessidade de que sejam realizados 

estudos mais detalhados e intervenções sobre as causas da contaminação destes 

mananciais. 
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