
 
Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 

 

 

 

XIV Encontro de Recursos Hídricos em Sergipe 1 

 

XIV ENCONTRO DE RECURSOS HÍDRICOS EM SERGIPE 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE ÁGUA DA COMUNIDADE 

QUILOMBOLA DE PATIOBA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE 

JAPARATUBA, SE. 

Pamela Cunha Bortoluzzi 1; Thigna de Carvalho Batista 2; Rosa Cecilia Lima Santos 3; Álvaro 

Silva Lima4; Eliane Bezerra Cavalcanti 4; Cláudia Moura de 

Melo 5; Cristiane Costa da Cunha Oliveira 5; Maria Nogueira Marques 5 

 

RESUMO: A água é um bem de consumo importante para o sistema socioeconômico, portanto, 

o gerenciamento de sua captação é necessário para garantir que atendam às diversas necessidades 

humanas, especialmente em grupos de populações vulneráveis como as comunidades quilombolas. 

Por conta disso, esse trabalho teve por objetivo avaliar a qualidade de água de uma comunidade 

quilombola do município de Japaratuba em Sergipe. Foram realizadas análises físico-químicas com 

o auxílio de uma sonda multiparâmetros, um fotômetro e um espectrofotômetro, além disso foram 

analisados parâmetros microbiológicos de acordo com os Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater. Foram observados que os parâmetros de pH, condutividade, cloreto e nitrato 

estiveram fora dos limites estabelecidos pela Portaria nº 888/2021 em alguns pontos da comunidade, 

além disso houve a presença de amônia em todos os pontos da coleta de outubro, ainda que abaixo 

do máximo estabelecido de 1,5 mg/L. Em relação aos parâmetros microbiológicos, houve presença 

de coliformes totais e termotolerantes em três pontos de coleta. Com isso, foi possível concluir que, 

em geral, a água da comunidade é de boa qualidade, com alguns parâmetros em exceção que 

necessitam de monitoramentos futuros. 

Palavras-Chave – Comunidade vulnerável; Qualidade da água; Potabilidade. 

 

1. INTRODUÇÃO 

No cenário mundial, o Programa Conjunto de Monitoramento de Abastecimento de Água, 

Saneamento e Higiene da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Fundo das Nações Unidas para 

a Infância (UNICEF), estimou que em 2017 cerca de 2,2 bilhões de pessoas (29%) não tinham acesso 

a água potável administrada com segurança (UNICEF e OMS, 2019). No Brasil as duas regiões com 

menor índice de abastecimento de água tratada é o Nordeste com 73,9%, seguida apenas pela região 

Norte com 57,5%, de acordo com dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – 
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SNIS (BRASIL, 2019), sendo as populações vulneráveis as mais afetadas. Dentre estas, no Brasil, 

encontra-se a população quilombola. 

As comunidades quilombolas são grupos com identidade cultural própria que se formaram nos 

períodos da escravidão, sendo um agrupamento de pessoas que preservam os costumes e cultura de 

seus antepassados, estando presentes em todo o país, mas especialmente na região nordeste, onde se 

concentram 63% (BRASIL, 2015; BRASIL, 2013). Em razão do panorama em que se encontram, por 

vezes, ocorre a ausência de oferta de água encanada ou o fornecimento em quantidade insuficiente. 

Desta forma, muitas vezes esses grupos buscam fontes alternativas de água para consumo 

(QUEIROZ, OLIVEIRA, 2018). Devido a vulnerabilidade dessas comunidades, se faz necessário o 

monitoramento da qualidade de água utilizada por essas populações. 

Dentro desta ótica, este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade da água na comunidade 

quilombola de Patioba, localizada no município de Japaratuba, Sergipe. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo 

A área de estudo se localiza no município de Japaratuba - Sergipe, na comunidade quilombola 

de Patioba. 

 

 

Figura 1 - Mapa de localização da comunidade quilombola de Patioba com as coordenadas dos pontos de coleta. 

 

2.2 Coleta das amostras 

As amostras foram coletadas nos dias 09 de junho e 05 de outubro de 2021, sendo armazenadas 

em frascos de vidro previamente autoclavados, mantidas resfriadas durante a coleta e posteriormente 

refrigeradas no laboratório até a realização das análises. 

2.3 Determinação dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos 

Os parâmetros: temperatura, pH, oxigênio dissolvido (OD), condutividade, resistividade, 

sólidos totais dissolvidos e salinidade foram analisados em campo com uso da sonda multiparâmetros 

HANNA HI 9828. Enquanto, os parâmetros químicos, cloro livre e total, cloreto, fluoreto, nitrato, 
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nitrito, sulfato, amônia e cor foram analisados com auxílio do fotômetro multiparâmetro Micro 20 da 

Akso e de um espectrofotômetro. As metodologias adotadas para avaliação dos parâmetros 

microbiológicos fazem parte do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

(SMEWW). Os métodos específicos adotados foram SMEWW 9221 A e B para coliformes totais e 

termotolerantes e, SMEWW 9215 B para bactérias heterotróficas. Os resultados dos parâmetros 

analisados foram comparados com a legislação vigente. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nas Tabelas 1, 2 e 3 são apresentados os resultados das coletas realizadas em junho e outubro 

de 2021 das análises físico-químicas e microbiológicas, respectivamente. 

 

Tabela 1 - Resultados das análises de temperatura, pH, oxigênio dissolvido (OD), condutividade, 

sólidos totais dissolvidos in situ das amostras de água da comunidade quilombola de Patioba. 

Ponto Temperatura da água pH OD Condutividade STD Salinidade 

Unidade ºC - ppm µS/cm mg/L mg/L 

PA1_06 28,05 7,33 7,61 502 251 240 

PA1_10 29,21 6,09 3,25 556 283 270 

PA2_06 29,11 7,22 5,09 480 240 230 

PA2_10 29,30 6,73 4,31 540 270 260 

PA3_06 27,62 7,20 4,85 481 241 230 

PA3_10 29,33 5,86 7,63 553 276 270 

PA4_06 28,41 7,18 4,38 546 273 260 

PA4_10 30,47 7,34 4,75 465 232 220 

PA5_06 28,42 7,31 5,11 500 250 240 

PA5_10 31,00 7,97 8,81 547 273 260 

PA6_06 28,8 7,24 5,21 510 255 240 

PA6_10 28,20 7,69 5,13 483 255 240 

 

Nos resultados obtidos para o potencial hidrogeniônico foi observado que o ponto PA3 na coleta 

de outubro apresentou valor de pH de 5,86. Esse se apresenta abaixo do mínimo recomendado pela 

Portaria nº 888/2021, onde é estabelecido que o valor ideal deve estar entre 6,0 e 9,5. Uma pesquisa 

realizada no Estado de Sergipe para avaliar a qualidade da água da Bacia Costeira do Sapucaia 

(SANTOS et al., 2018) demonstrou resultados com o pH variando entre 4,6 e 7,6, com média de 

5,9±0,7, demonstrando que as águas dos rios da região sergipana apresentam essa característica ácida. 

Quando examinado o parâmetro de condutividade, observou-se que todos os pontos analisados 

ultrapassaram o valor de 100 μS/cm, as concentrações de condutividade acima deste valor podem 

servir como indicador de características corrosivas da água e ambientes impactados de acordo com o 

Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras da ANA (2011).  
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Tabela 2 - Resultados das análises de cloro livre, cloro total, cloreto, fluoreto, nitrito, nitrato, 

sulfato, amônia e cor das amostras de água da comunidade quilombola de Patioba 

Ponto 
Cloro 

livre 

Cloro 

total 
Cloreto Fluoreto Nitrato Nitrito Sulfato Amônia Cor 

Unidade mg/L mg/L mgCl-/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L unitsPtCo 

PA1_06 0,21 0,14 HI 0,07 12 0 46 0 3 

PA1_10 0,21 0,29 268 0,15 8,6 0 46 0,09 2 

PA2_06 0,20 0,15 253 0,04 12 0 50 0 0 

PA2_10 0,26 0,32 251 0 10,8 0 29 0,1 2 

PA3_06 0,16 0,19 223 0,07 11,8 0,02 10 0 0 

PA3_10 0,23 0,32 251 0,05 12,9 0 51 0,02 4 

PA4_06 0,28 0,27 HI 0,07 8,6 0 59 0 2 

PA4_10 0,22 0,25 167 0,15 10,4 0 6 0,07 1 

PA5_06 0,18 0,14 HI 0,16 8 0 60 0 2 

PA5_10 0,17 0,2 177 0,08 14,2 0 6 0,13 2 

PA6_06 0,19 0,21 187 0,05 12,9 0 43 0 0 

PA6_10 0,22 0,25 186 0 9,4 0 9 0,17 2 

 NOTA: HI – acima do limite de detecção do equipamento Micro 20 da Akso. 

 

Tabela 3 - Resultados das análises microbiológicas das amostras de água da comunidade 

quilombola de Patioba 

Ponto 
Coliformes totais 

(NMP/100 mL) 

Coliformes termotolerantes 

(NMP/100 mL) 

Bactérias heterotróficas 

(UFC/mL) 

Portaria nº 5/2017 - Ausente em 100 mL < 500 

PA1_06 Ausente < 1 NHC 

PA1_10 < 1 < 1 NHC 

PA2_06 2 < 1 NHC 

PA2_10 < 1 < 1 NHC 

PA3_06 2 < 1 NHC 

PA3_10 < 1 < 1 NHC 

PA4_06 < 1 < 1 NHC 

PA4_10 < 1 < 1 NHC 

PA5_06 < 1 < 1 NHC 

PA5_10 < 1 < 1 NHC 

PA6_06 < 1 < 1 NHC 

PA6_10 2,0.102 2,0.102 NHC 

 NOTA: NMP – número mais provável; UFC – unidade de formação de colônia; NHC – não houve crescimento. 
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O cloreto é um dos parâmetros em que se observou concentrações maiores do que o valor 

máximo permitido na Portaria nº 888/2021, que estabelece 250 mgCl-/L, os pontos PA1 e PA2 

apresentaram valores mais altos que o estabelecido durante as duas coletas, já os pontos PA3, PA4 e 

PA5 estiveram acima do valor máximo em somente uma das coletas, sendo o ponto PA3 em junho 

(251 mgCl-/L) e PA4 e PA5 em outubro, as duas acima do limite do equipamento, que era de 270 

mgCl-/L. O excesso de cloreto em água quando associado ao cátion do sódio, pode afetar o sabor 

deixando-a salgada, além disso, nas tubulações pode ocasionar sua corrosão (ALMEIDA, SOUZA, 

2019; PORTAL TRATAMENTO DE ÁGUA, 2008). 

De acordo com a Portaria nº 888/2021, o nitrato é determinado o valor máximo de 10 mg/L, 

sendo verificado que os pontos PA1 (12 mg/L), PA2 (12 mg/L), PA3 (11,8 mg/L) e PA6 (12,9 mg/L) 

ultrapassaram esse valor em junho. Em outubro foram observados valores acima nos pontos PA2 

(10,8 mg/L), PA3 (12,9 mg/L), PA4 (10,4 mg/L) e PA5 (14,2 mg/L). É importante ressaltar que em 

concentrações elevadas o íon nitrato (NO3
-) está associado a contaminação por esgoto e à doença da 

metahemoglobinemia, dificultando o transporte de oxigênio na corrente sanguínea de bebês 

(BRASIL, 2014; RODRIGUES, VIEIRA, RODRIGUES, 2011). Além disso, outro parâmetro ligado 

ao nitrato é a amônia, sendo observada sua presença em todos os pontos da coleta de outubro. A 

portaria de potabilidade define um máximo de 1,5 mg/L, por sua vez, os valores observados estiveram 

todos abaixo do limite, ainda assim esse fato requer atenção e monitoramento. 

Nas análises microbiológicas observou-se o crescimento de coliformes totais na comunidade 

de Patioba nos pontos PA2 e PA3 em junho, ambos com 2 NMP/100 mL, enquanto na coleta de 

outubro verificou o crescimento de coliformes totais e termotolerantes no ponto PA6, ambos com 

2,0.102 NMP/100 mL. Na portaria de potabilidade é definido que no sistema de distribuição apenas 

uma amostra das examinadas no mês, poderá apresentar resultado positivo para coliformes totais, 

além de exigir a ausência do grupo dos coliformes termotolerantes, especialmente pois esses 

englobam as bactérias do gênero Escherichia coli e, em alguns casos, pode produzir enterotoxinas 

que causam diarreia, e doenças de origem alimentar grave, sendo portanto, necessário 

monitoramentos futuros da comunidade (OLIVEIRA et al., 2015; PARUCH E MÆHLUM, 2012). 

 

4. CONCLUSÕES 

1. O estudo comprovou que alguns dos parâmetros analisados encontram-se em divergência aos 

padrões estabelecidos pela Portaria nº 888/2021, como condutividade, nitrato e cloreto que se 

encontravam acima dos limites previstos, e pH que apresentou valor abaixo do esperado para água 

potável.  

2. A amônia, apesar de estar dentro do padrão, ainda estava presente nas amostras de outubro 

requerendo atenção e monitoramento continuado em futuros estudos, isso pois esse pode ser indício 

de contaminação. 

3. As análises microbiológicas apresentaram resultados positivos para coliformes totais e 

termotolerantes, podendo significar degradação de sua qualidade e, portanto, possíveis riscos à saúde 

da população que realiza seu consumo. 

4. Concluiu-se que as metodologias analíticas empregadas foram adequadas para alcançar os 

objetivos propostos e que a comunidade quilombola de Patioba, em geral, apresentou boa qualidade, 

necessitando, entretanto, de constante monitoramento para garantir que suas condições estão 

continuamente de acordo com o estabelecido nas legislações. 
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