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RESUMO – Atualmente a água é considerada um recurso econômico primordial para as diversas 

atividades antrópicas, dentre elas o abastecimento público. Portanto, a distribuição de água de má 

qualidade está diretamente ligada à perda das condições de saúde dos indivíduos, especialmente 

nas regiões mais pobres e comunidades vulneráveis. O objetivo deste trabalho é avaliar os padrões 

de potabilidade, quanto aos parâmetros microbiológicos e físico-químicos, da água utilizada para 

consumo humano nas Comunidades Quilombolas de Aningas e Alagamar, situadas no município 

de Pirambu, Sergipe. Foram coletadas 12 amostras de água no período de fevereiro e agosto de 

2019, para as análises dos parâmetros microbiológicos e físico-químicos. As coletas de água foram 

realizadas de acordo com Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras da Agência 

Nacional de Águas (ANA). Das 12 amostras, quatro apresentaram crescimento de bactérias 

heterotróficas acima dos valores máximos permitidos (VMP), pela portaria nº 2.914/2011 do 

Ministério da Saúde, sete apresentaram crescimento de coliformes totais e duas apresentaram 

crescimento de coliformes termotolerantes. O cloro livre foi determinado em concentração abaixo 

do valor mínimo preconizado pela legislação em nove amostras, verificou- se que o pH de oito 

amostras estavam abaixo de 6,00 que é o valor mínimo permissível.  

 
 

ABSTRACT– Currently, water is considered a primary economic resource for various human 

activities, including public supply. Therefore, the distribution of poor quality water is directly linked 

to the loss of health conditions for individuals, especially in the poorest regions and vulnerable 

communities. The objective of this work is to evaluate the potability standards, regarding the 
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microbiological and physical-chemical parameters, of the water used for human consumption in the 

Quilombolas Communities of Aningas and Alagamar, located in the municipality of Pirambu, 

Sergipe. Twelve water samples were collected in the period from February to August 2019, for the 

analysis of microbiological and physical-chemical parameters. Water collections were performed 

according to the National Sample Collection and Preservation Guide of the National Water Agency 

(ANA). Of the 12 samples, four showed growth of heterotrophic bacteria above the maximum 

allowed values (VMP), by the Ministry of Health Ordinance 2,914 / 2011, seven showed growth of 

total coliforms and two showed growth of thermotolerant coliforms. The free chlorine was determined 

in concentration below the minimum value recommended by the legislation in nine samples, it was 

found that the pH of eight samples were below 6.00, which is the minimum allowable value. 

 

Palavras-Chave – Análise bacteriológica; População Quilombola; Qualidade da Água. 

 

INTRODUÇÃO  

  

A água é um bem essencial que garante saúde à população, exercendo um importante papel 

na sociedade, esse que atende as necessidades da população, indo desde a manutenção dos 

componentes vitais do corpo às atividades econômicas como a agropecuária e a indústria (SOUZA 

et al., 2014). O pensamento de que este recurso é inesgotável, justifica o uso irracional em muitas 

localidades, o que pode prejudicar a disponibilidade deste bem para as atuais e futuras gerações 

(NASCIMENTO et al., 2016).  

Constantemente sua utilização é executada de maneira inadequada, causando modificações 

em sua qualidade e em sua disponibilidade. No Brasil a política Federal nº 9.433/1997, que dispõe 

da Política Nacional dos Recursos Hídricos, define em seu artigo 1º que a água é um bem de 

domínio público e limitado, dotado de valor econômico e o seu uso deve priorizar ao consumo 

humano e a dessedentação de animais (BRASIL, 1997).  

Os diferentes contextos que indivíduos estão inseridos são determinantes para a 

suscetibilidade dos mesmos aos agravos, os indivíduos inseridos em locais mais afastados dos 

centros urbanos podem ser vulneráveis à exposição a fontes de abastecimento de água impróprias 

para consumo (NEVES- SILVA & HELLER, 2016). Os determinantes sociais chegam à população 

do campo, floresta e águas de forma diferenciada, por isso a importância do olhar específico para 

poder enxergar os agravos de saúde a partir do modo de vida e do ambiente em que estão inseridos 

(PELLEGRINI-FILHO et al., 2014).  

De acordo com o relatório da UNICEF (2015), ainda existem muitas disparidades a respeito 

do acesso à água e ao esgotamento sanitário, o que difere das populações que vivem nas regiões 
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mais desenvolvidas (WHO, 2015). As comunidades remanescentes de quilombos, mesmo com 

todos os programas e ações desenvolvidas pelo governo brasileiro, ainda sofrem bastante pelas 

precariedades das condições de vida, tais como falta de saneamento básico e acesso à saúde 

(BRASIL, 2011).  

Portanto, este trabalho tem por objetivo avaliar a potabilidade, quanto aos parâmetros 

microbiológicos e físico-químicos, da água para o consumo humano nas comunidades quilombolas 

de Aningas e Alagamar, localizadas no município de Pirambu, Sergipe.   

MATERIAL E MÉTODOS  

  

As áreas de estudo são as comunidades quilombolas Aningas e Alagamar, localizadas no 

município de Pirambu, ao leste sergipano.   

 
Figura 1. Comunidades Alagamar e Aningas – Sergipe. Fonte: Google Earth, 2020. 

 

Após o reconhecimento da área, foram definidos os pontos para a realização da coleta de 

água, as descrições dos pontos de coleta estão apresentadas na Tabela 1. Foram realizadas coletas 

de água nos meses de fevereiro e agosto de 2019. Estas foram coletadas e preservadas a partir dos 

métodos de amostragem do Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras da Agência 

Nacional de Águas (ANA). Foram realizadas análises físico-químicas e microbiológicas nas 

amostras coletadas. As metodologias adotadas para cada ensaio microbiológico, assim como suas 

respectivas unidades estão constadas na Tabela 2.  

As análises microbiológicas foram realizadas de acordo com o Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (SMEWW). Os parâmetros químicos: cloro livre, cloro total, 

nitrito, nitrato, sulfato e amônia foram analisados utilizando-se um fotômetro multiparâmetro Micro 

20 da Akso.   
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Tabela 1 - Identificação e localização dos pontos nas comunidades.  

 

 Ponto  Descrição  Classificação da Água  Coordenadas UTM  

 AL1  Poço  

 AL2  Poço  

 AL3  Distribuição  

Água subterrânea (bruta)  

Água subterrânea (bruta)  

Tratada  

X = 0742191 Y = 8819933  

X = 0742461 Y = 8820003  

X = 0742377 Y = 8819896  

 AN1  Distribuição  

 AN2  Poço  

 AN3  Distribuição  

Tratada  

Água subterrânea (bruta)  

Tratada  

X = 0745933 Y = 8827374  

X = 0745863 Y = 8826848  

X = 0746006 Y = 8826920  

Tabela 2 - Metodologia adotada para as anális es microbiológicas de qualid ade da água.  

Ensaio  Método  Unidade  

Coliformes totais  

Coliformes termotolerantes  

Bactérias heterotróficas  

SMEWW 9221 A  

SMEWW 9221 B  

SMEWW 9215 B  

NMP.100 mL-1
  

NMP.100 mL-1  

UFC.100 mL-1
  

  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

Os resultados encontrados com as análises microbiológicas e físico-químicas encontram-se  

distribuídos na Tabela 3.   

Os parâmetros microbiológicos analisados demonstraram resultados acima dos VMP pela 

portaria de potabilidade n° 2.914/2011 do Ministério da Saúde (MS). Os pontos AL2, AN1 e AN2 

das amostras de fevereiro de 2019 apresentaram crescimento para as bactérias heterotróficas acima 

de 500 UFC/100 mL. Das amostras de agosto do mesmo ano, apenas no ponto AN2 houve 

crescimento, uma vez que o valor máximo permitido é abaixo de 500 UFC/100 mL e ambos os 

pontos supracitados apresentaram crescimento acima do permitido (Tabela 3).   

Tabela 3 - Resultados das análises microbiológicas das comunidades Alagamar e Aningas, situadas em Sergipe. 

 

Pontos de coleta  Bac. Heterotrófica 

(UFC/100 mL)  

Coli. Totais  

(NMP/100 mL)  

Coli. 

Termotolerantes 

(NMP/100 mL)  
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VMP (1)  <500  Ausência em 100 mL  Ausência em 100 mL  

AL1-02-19  NHC  92  <1  

AL1-08-19  NHC  NHC  <1  

AL2-02-19  1.000  NHC  <1  

AL2-08-19  NHC  49  22  

AL3-02-19  NHC  NHC  <1  

AL3-08-19  NHC  NHC  <1  

AN1-02-19  100.000  11  <1  

AN1-08-19  NHC  NHC  <1  

AN2-02-19  10.000  240  <1  

AN2-08-19  1.000  13  <1  

AN3-02-19  NHC  9  <1  

AN3-08-19  NHC  240  25  
NOTA: (1) Valor Máximo Permitido – Segundo portaria nº 2.914/2011 MS; UFC = unidade de formação de colônia; 

NMP/100 mL = número mais provável em 100 mL; NHC = não há colônia; AL: Alagamar; AN: Aningas.   

Quanto as análises de coliformes totais em fevereiro os pontos AL1, AN1, AN2 e AN3 

apresentaram crescimento, posteriormente, em agosto, se observou crescimento nos pontos AL2, 

AN2 e AN3. Os coliformes termotolerantes não foram encontrados em nenhuma das análises do 

mês de fevereiro, já em agosto os resultados demonstram crescimento nos pontos AL2 e AN3. O 

adequado seria a ausência dessas bactérias, pois a sua presença indica o risco de contaminação por 

organismos patogênicos (SIQUEIRA et al., 2010).  

Os resultados obtidos nas análises químicas demonstram que os parâmetros químicos em 

sua grande maioria se encontram dentro dos padrões desejados pela legislação. O ponto AL3 

apresentou forte odor de cloro, não sendo preocupante para a população, porém pode causar 

rejeição pelo consumidor da água distribuída, fazendo com que ele busque por outras formas de 

abastecimento (Tabela 4). Em vista disso, considerar as opiniões dos consumidores a respeito das 

características da água estaria diminuindo o risco de recorrer a fontes de água inseguras (CARMO 

et al., 2015).  

O Artigo 34° da Portaria nº 2.914/11 do MS estabelece que os valores para cloro residual 

livre na água potável deve ser entre 0,2 e 2,0 mg/L, valores que garantem a potabilidade da água, 

os resultados encontrados neste estudo mostram que apenas os pontos AL1 (Ago/19), AL3 

(Ago/19) e AN3 (Ago/19) estão em conformidade com os valores estabelecidos pela portaria do 

MS (BRASIL, 2011). Isso torna-se preocupante, porque o cloro é responsável pela desinfecção da 

água, importante para evitar a ocorrência de doenças e a sua ausência pode indicar uma água com 
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sua potabilidade insegura para o consumo. Vale ressaltar que os pontos AN1, AN2 e AL2 são 

classificadas como água bruta, de poço subterrâneo, o que explica também a ausência do cloro.  

É estabelecido na Portaria nº 2.914/2011 que o pH da água deva ser mantido entre 6,0 e 

9,5, porém as análises realizadas mostraram que os pontos AN2, AL1, AL2 e AL3 das análises de 

fevereiro e agosto estão abaixo do valor preconizado pela legislação, chegando até a 4,3 como 

menor valor obtido. Discrepantes alterações no pH podem influenciar na corrosão dos tubos de 

transporte de água potável e na formação de incrustações nos mesmos quando metálicos (CUI et 

al., 2016). No entanto, a maioria dos valores obtidos para pH foram abaixo do preconizado pela 

legislação, porém não o bastante para provocar os danos supracitados.  

Tabela 4. Resultados das análises químicas realizadas da comunidade quilombola Alagamar e Aningas – Sergipe, 2019. 

 

Pontos /data  pH  Cl livre 

(mg/L)  

Cl total 

(mg/L)  

NO2 

(mg/L) 

   

    NO3  

(mg/L)        

SO4 

(mg/L)  

NH3    

(mg/L)   

   STD 

(mg/L)  

Odor  

Portaria n° 

2.914 VMP  

6-9,5  0,2 – 2,0  4  1  10  250  1,5  1000  6  

AL1-02/19  4,37  0,12  0,13  0  0,21  7  0  32  N  

AL1-08/19  5,27  0,79  0,78  0  LO  0  0  37  LOC  

AL2-02/19  4,53  0,03  0,04  0  3,93  30  0  95  N  

AL2-08/19  4,76  0,05  0,06  0  9,3  21  0  116  N  

AL3-02/19  4,3  0,04  0,07  0  LO  9  0  32  N  

AL3-08/19  5,38  0,69  0,7  LO  0,43  5  0  132  OIC  

AN1-02/19  6,32  0,03  0,05  0  3,42  8  0  95  N  

AN1-08/19  6,54  0,03  0,06  0  10,1  14  0  113  N  

AN2-02/19  4,9  0,03  0,04  0  6  17  0  79  N  

AN2-08/19  5,3  0,03  0,03  0,02  3,71  18  0  90  N  

AN3-02/19  6,14  0,03  0,05  0  LO  14  0  110  N  

AN3-08/19  6,85  0,28  0,29  0  LO  43  0  170  LOC  

NOTA: LO = está abaixo da capacidade mínima de análise do aparelho utilizado; OIC = odor intenso 

de cloro; N = não apresentou odor característico; LOC = leve odor de cloro; VMP = Valor Máximo 

Permitido; STD = Sólidos Totais Dissolvidos.  

  

CONCLUSÃO  

A não conformidade nos parâmetros microbiológicos em oito das 12 amostras analisadas 

indicam risco a saúde destas populações. É preciso haver melhoria nos meios de armazenamento, 
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cuidados com a água consumida assim como os cuidados necessários para a água de poço. A 

presença do crescimento microbiológico é corroborada com a ausência de cloro livre nas amostras, 

visto que, somente três das 12 amostras estiveram dentro da faixa dos valores permitidos, a quais 

são provenientes da rede de distribuição. Pois, o cloro livre é adicionado na água para garantir a 

ausência de microrganismos durante a distribuição.  
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