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RESUMO:  O ser humano depende da água para suas atividades, seja para higiene, trabalho, 

alimentação, ela é fonte de vida. Entretanto, quando ingerida sem tratamento esta passa a ser um 

veiculador de doenças. Com isso, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria n°2.914 de 12 de 

dezembro de 2011, estabeleceu padrões de potabilidade que tornam a água apropriada para consumo 

humano. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade da água disponível para consumo dos 

estudantes e funcionários da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas 

por meio de parâmetros microbiológicos. Foram realizadas análises para testar a presença de 

coliformes totais e Escherichia coli na água dos bebedouros que a instituição dispõe de acesso a todos. 

Ao final das análises foi possível a comparação dos resultados obtidos com os que a legislação 

preconiza. Os resultados demostraram ausência para a presença de Escherichia coli em todas as 

amostras. Já a presença de coliformes totais mostrou relação com a assepsia das torneiras dos 

bebedouros. Ao final do estudo, recomendou-se o monitoramento quanto à manutenção e limpeza de 

filtros e bebedouros da instituição, a fim de que os parâmetros estejam em conformidade com o 

recomendado pelo Ministério da Saúde.  

 

ABSTRACT: Human beings depend on water for their activities, whether for hygiene, work, food, 

it is a source of life. However, when ingested without treatment it becomes a disease carrier. As a 

result, the Ministry of Health, through Ordinance No. 2,914 of December 12, 2011, established 

drinking standards that make water suitable for human consumption. Thus, the objective of this study 

was to evaluate the quality of the water available for consumption by students and employees of the 

School of Technology of the University of the State of Amazonas by means of microbiological 

parameters. Analyzes were carried out to test the presence of total coliforms and Escherichia coli in 

the drinking water that the institution has access to. At the end of the analyzes, it was possible to 

compare the results obtained with those recommended by the legislation. The results showed an 

absence of the presence of Escherichia coli in all samples. The presence of total coliforms was related 

to the asepsis of the taps of drinking fountains. At the end of the study, monitoring was recommended 

regarding the maintenance and cleaning of the institution's filters and drinking fountains, so that the 

parameters are in accordance with the recommendations of the Ministry of Health. 
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INTRODUÇÃO 

 Vista como um dos mais importantes nutrientes para a sobrevivência humana, a água constitui 

grande parte do corpo humano, variando de 60 a 70%. Está presente em todas as reações químicas do 

corpo e não há conhecimento de outro elemento que seja capaz de substituí-la. Um ser humano adulto 

ingere diariamente em média mais de dois litros de água, o que justifica a facilidade com que parasitas 

alcancem e se fortaleçam no organismo humano, quando aliado a outros fatores que proporcionem a 

sobrevida e a proliferação. (RIEDEL,2005; TELLES, 2013)  

Ao mesmo tempo em que a água é uma substância essencial para a manutenção da vida, esta 

pode também ser o vilão à saúde, tendo em vista que, quando não é tratada pode propagar diversas 

doenças, comportando-se literalmente como o veículo do agente infeccioso ou pela presença 

inadequada de algumas substâncias químicas que se fazem presente nesta, como o caso de metais 

pesados, pesticidas e outros. (TRINDADE et al. 2015)  

De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) em um estudo divulgado em 

2017, de três em cada 10 pessoas no mundo não possui acesso a água potável, colocando todas as 

pessoas - em especial, as crianças – em posição vulnerável para adquirir doenças, como a diarreia. A 

cada ano segundo a OPAS, 361 mil crianças menores de cinco anos morrem devido à diarreia. Outro 

fator é o saneamento deficiente, que junto com a água contaminada são responsáveis ainda pela 

transmissão de doenças como a cólera, hepatite A, a febre tifoide e outras patologias.  

No Brasil apesar do decréscimo de internações e mortes causadas pela falta de saneamento e 

acesso a água de qualidade, a situação ainda é preocupante. No ano de 2013 foram registradas mais 

de 340 mil internações por contas de doenças veiculadas a água, o que de acordo com o SUS gerou 

uma despesa de R$ 140 milhões a União. Assim, mesmo com a redução ao passar dos anos, em 2017 

foram 263,4 mil internações o que resultou em um custo de R$ 100 milhões. (AGÊNCIA BRASIL, 

2018; TRATA BRASIL, 2013)  

No Brasil, órgãos e instituições tem a preocupação quanto à qualidade da água que é distribuída 

para o consumo humano. Assim, a Portaria do Ministério da Saúde n° 2.914, de 12 de dezembro de 

2011, estabelece padrões e normas que tem relação com o controle e a vigilância da água que é 

consumida pela população, de maneira que a água disponibilizada atenda normas de potabilidade e 

seja de qualidade. (BRASIL, 2011)  

As Universidades são espaços onde apresentam grande concentração de jovens e adultos e que 

passam grande parte do seu dia nestes ambientes. Na Escola Superior de Tecnologia – EST da 

Universidade do Estado do Amazonas - UEA, por conta da longa estadia no campus, a necessidade 

da ingestão da água é suprida pelos bebedouros que são distribuídos na área da instituição.  

Conforme Araújo, Baraúna e Meneses (2009), os bebedouros apresentam contaminação direta 

por meio da água, ou ainda indireta por conta do contato com o aparelho, devido a utilização por um 

grande número de pessoas com costumes de higiene desconhecido. 

Assim, o presente trabalho se justifica pela necessidade de se conhecer a qualidade da água que 

é disponibilizada para a população acadêmica, de maneira a identificar se esta cumpre com o que 

estabelece a Legislação do Ministério da Saúde, por meio da Portaria n° 2.914/2011.  
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MATERIAIS E MÉTODOS  

A Escola Superior de Tecnologia (EST) da Universidade do Estado do Amazonas compõe-se 

como sendo um polo científico de tecnologia e inovação, e abrange diversos cursos das áreas de 

Engenharia, Informática e outros. Está localizada na cidade de Manaus-AM. A Escola Superior de 

Tecnologia, é a região onde foram realizadas as coletas das amostras de água, entre os meses de abril 

e maio de 2019.  

O estudo foi realizado em quatro etapas: identificação e levantamento do número de 

bebedouros, coleta da água, análise do material coletado e comparação dos valores encontrados com 

a Portaria n° 2.914/2011 do Ministério da Saúde. 

 

 Levantamento e identificação do número de bebedouros: Inicialmente foi realizado a 

identificação e o levantamento do número de bebedouros que estão em funcionamento ou não, 

dentro do campus da instituição. Para esta etapa, foi necessário a utilização de um aplicativo 

de smartphone “GeoCoordenadas”, com objetivo de coletar as coordenadas de localização de 

cada bebedouro. Para auxílio na análise quantitativa dos bebedouros, utilizou-se de uma tabela 

onde algumas informações foram coletadas. Foram observados a localização de cada 

bebedouro, o funcionamento, a marca, o número de torneiras, se havia a presença de filtro e 

ainda as coordenadas de cada um.  

 Coleta das amostras: Depois de realizado o levantamento da quantidade de bebedouros na 

instituição, realizou-se a coleta do material que foi analisado. Tendo 7 (sete) bebedouros na 

instituição, a coleta se deu em todos estes. Realizou-se a coleta de água nos meses de abril e 

maio de 2019, onde foram feitas 3 coletas, sendo a 3ª coleta apenas para o parâmetro 

microbiológico coliformes totais. Em cada dia de coleta 7 amostras foram coletadas, com 

exceção da 3ª coleta, que foi possível apenas coletar 6 amostras, o que ao final fez um total 

de 20 amostras. Na última coleta, o PT -07 (Bebedouro Centro de Convivência) havia sido 

desativado e não foi possível a coleta do material. Ao realizar a coleta foi necessário abertura 

da torneira para que a água da tubulação escoasse e então a coleta do material. O material 

coletado foi acondicionado em sacos plásticos próprios para coleta de água, armazenados em 

caixas de isopor e então levados para o laboratório.  

 Análise do material coletado: Buscando identificar a presença de microrganismos, foi 

utilizado nas análises o Sistema Colilert, que é capaz de identificar e confirmar a presença de 

coliformes totais e Escherichia coli, tanto em água tratada quanto em água natural. Conforme 

recomendado por Costa et al., (2015), cada amostra com 100 mL recebeu o meio Colilert e 

foi incubada a uma temperatura de cerca de 35°C por um 24 horas. Transcorrido o tempo 

necessário, as amostras foram retiradas da incubadora e foi observado se havia ocorrido a 

mudança da coloração e da turbidez dos materiais colocados inicialmente. Caso a água não 

apresentasse mudança de tonalidade, o resultado seria descrito como ausente. Entretanto, se 

houvesse turbidez, o resultado seria caracterizado como positivo para a presença de coliformes 

totais. E em caso de turbidez juntamente com a coloração fluorescente na presença de luz 

ultravioleta a 365 nm, a conclusão seria positiva para a presença de Escherichia coli.  

 Comparação dos resultados com a Portaria do Ministério da Saúde: Ao final, os valores 

encontrados nas análises foram confrontados com o que é permitido pela Portaria 

n°2.914/2011 do Ministério da Saúde.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As informações a respeito do número de bebedouros, funcionamento, localização por meio 

das coordenadas geográficas dos bebedouros da EST, além de outras informações são apresentadas 

na Tabela 1. 
Tabela 1 – Informações sobre os bebedouros da Escola Superior de Tecnologia 

Bebedouro Local 
Funciona? 

(Sim/Não) 
Marca 

N° de torneiras em 

funcionamento 

Filtro? 

(Sim/Não) 

Coordenadas 

Geográficas 

PT - 01 Bloco A Sim Karina 3 Sim 
3°5’29,64’’S 

60°1’5,59’’O 

PT – 02 Bloco B Sim Karina 3 Sim 
3°5’30,09’’S 

60°1’5,33’’O 

PT – 03 Bloco C Sim Karina 3 Sim 
3°5’30,00’’S 

60°1’4,13’’O 

PT – 04 Lab. Química Sim Karina 3 Sim 
3°5’30,80’’S 

60°1’3,18’’O 

PT – 05 Bloco D Sim Karina 3 Sim 
3°5’31,59’’S 

60°1’4,39’’O  

PT – 06 RU Sim Karina 3 Sim 
3°5’33,50’’S 

60°1’5,33’’O 

PT - 07 CDC Sim Karina 2 Sim 
3°5’33,46’’S 

60°1’6,21’’O 

 

É possível através da Tabela 1 perceber que no campus da Escola Superior de Tecnologia da 

UEA, há um total de 7 bebedouros para acesso de todos os estudantes. Percebe-se ainda, que todos 

estão em funcionamento, são todos da Marca Karina e que os sete possuem filtro. Em relação ao 

número de torneiras, apenas o Bebedouro do PT – 07 – Centro de Convivência – CDC apresentava 

duas torneiras em funcionamento, estando a terceira isolada. Na Figura 1, é ilustrada uma vista 

superior com a localização de cada bebedouro, feita através da marcação dos 7 (sete) pontos de coleta.  

 

Figura 1- Locais dos bebedouros  
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 Para a determinação da qualidade da água coletada por meio dos parâmetros microbiológicos, 

as análises foram feitas para a presença ou ausência de coliformes totais e Escherichia coli. Na Tabela 

2 é mostrado o resultado encontrado durante as análises. 

Tabela 2 – Verificação da presença de microrganismos nos bebedouros  

Bebedouro 

Coliformes Totais Escherichia coli 

Análises Análises 

1ª 2ª 3ª 1ª 2ª  

PT – 01 Presente Ausente Ausente Ausente Ausente 

PT – 02 Presente Presente Ausente Ausente Ausente 

PT – 03 Presente Ausente Ausente Ausente Ausente 

PT – 04 Presente Ausente Ausente Ausente Ausente 

PT - 05 Presente Ausente Ausente Ausente Ausente  

PT – 06  Presente Ausente Ausente Ausente Ausente 

PT – 07 Presente Presente - Ausente Ausente 

 

Observa-se que durante a 1ª análise das amostras de água a presença de Coliformes Totais foi 

positiva para todos os pontos. Na 2ª análise, apenas PT – 02 e PT – 07 mostram-se positivos. Na 3ª 

análise, o resultado foi ausente para todos os pontos, PT – 07 não estava mais disponível.  

A presença de Coliformes Totais em todos os pontos na 1ª análise pode ser justificada por conta 

da não higienização das torneiras antes da coleta. A presença de coliformes totais na água é produto 

da falta de higiene ou, ainda, da má higiene dos ambientes, fato este que está inteiramente ligado a 

não assepsia das torneiras antes das coletas. De acordo com Cardoso (2007) apud Souza et al., (2015), 

a qualidade da água recebe influência das condições higiênio-sanitárias do ambiente, da falta de uma 

rotina sanitária, ineficiência na manutenção a ainda da troca de filtros.  

A 2ª e 3ª análises de Coliformes Totais, foram feitas com assepsia das torneiras antes das 

coletas. Foi possível perceber uma melhora nos resultados, onde segundo Scuracchio e Filho (2011), 

após a desinfecção e limpeza dos reservatórios a presença de Coliformes Totais em reservatórios foi 

reduzida em cerca de 50% nas análises. Isso demostra que em alguns casos a higienização de maneira 

correta pode reduzir a contaminação  

Quanto a presença de Escherichia coli, observou-se ausência desta em todas as análises. O que 

representa uma água livre de contaminação fecal, tendo em vista que, esse microrganismo habita 

geralmente o trato intestinal de animais e humanos. O resultado ausente de Escherchia coli indica 

ainda a não existência de outros microrganismos como os do gênero Enterobacter e Klebsiella, 

segundo Duarte et al., (2015). Para ambas análises, o Ministério da Saúde recomenda por meio da 

Portaria nº 2.914/2011 que os parâmetros microbiológicos sejam ausentes nas análises. 

 

CONCLUSÕES E RECOMENDÇÕES 

De acordo com os dados obtidos e metodologias utilizadas, conclui-se que é necessário de 

maneira periódica a manutenção dos bebedouros e filtros, uma limpeza diária nos mesmos, a fim de 

mantê-los higienizados e em funcionamento. Faz-se necessário ainda, o monitoramento e avaliação 

dos parâmetros de qualidade da água dos bebedouros, tendo em vista que, a presença de Coliformes 

totais tem ligação direta com a higiene dos bebedouros e torneiras.  

É importante também, buscar junto ao grupo escolar (alunos e funcionários), a conscientização 

dos mesmos sobre a higiene e conservação de limpeza dos bebedouros e ainda a adoção de registro 
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sobre a limpeza diária dos bebedouros por parte da direção da escola. De maneira geral, é necessário 

um acompanhamento dos parâmetros, principalmente os que apresentaram-se não conformes em 

relação ao exigido na portaria. 
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