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RESUMO – A água é essencial à vida, pois todas as reações fisiológicas desenvolvidas 

acontecem em meio a solução aquosa. Apesar de os seus benefícios e diversas utilidades para servir 

as necesidades humanas, a água deve concordar com os padrões de potabilidade, previstos na 

legislação vigente no País. O objetivo deste estudo foi avaliar os parâmetros dispostos na Portaria de 

Consolidação n.º 888/2021, referente a potabilidade de água de consumo humano, na água de 

consumo de comunidades quilombolas do Estado de Sergipe. Participaram da pesquisa as 

comunidades quilombolas Pontal da Barra, Alagamar e Aningas. As coletas das amostras de água 

foram realizadas nos períodos 2019 e 2021, com um total de 54 amostras coletadas, nas quais foram 

avaliados os parâmetros físico-químicos e microbiológicos. Destas, 56% apresentaram valores de pH 

< 6,00, uma amostra teve a concentração de Cl- > 250 mg/L, 5 com concentração de F- > 0,9 mg/L e 

duas com concetração de NO3
- > 10 mg/L. Quanto aos parâmetros microbiológicos 26% das amostras 

apresentaram pelo menos um em não conformidade com a legislação. Portanto, estes parâmetros em 

desacordo com a portaria de potabilidade são indícios de que a qualidade da água consumida por essa 

população estão aquém da esperada. 

 

ABSTRACT– Water is essential to life, as all the physiological reactions developed take place in the  

aqueous solution. Despite its benefits and various uses to serve human needs, drinking water 

standards, provided for in the legislation in force in the country. The objective of this study was to 

evaluate the parameters set out in the Consolidation Ordinance No. 888/2021, referring to the 

potability of water for human consumption, in the drinking water of quilombola communities in the 

State of Sergipe. The quilombola communities Pontal da Barra, Alagamar and Aningas participated 

in the research. The collection of water samples was carried out in the periods 2019 and 2021, with a 

total of 54 samples collected, in which the physical-chemical and microbiological parameters were 

evaluated. These, 56% had pH < 6.00, one sample had Cl- > 250 mg/L, 5 samples F- > 0.9 mg/L and 

two samples NO3
- > 10 mg /L. As for the microbiological parameters, 26% of the samples presented 

at least one in non-compliance with the legislation. Therefore, these parameters in disagreement with 
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the potability ordinance are indications that the quality of the water consumed by this population is 

below expectations.. 

 

Palavras-Chave – índice de qualidade da água, comunidades quilombolas e potabilidade 

   

1 INTRODUÇÃO 

 A água é um recurso imprescindível para a manutenção da vida. Mas, para que seja adequada 

para o consumo humano é necessário que contenha determinadas características que comprovem sua 

inocuidade a saúde do homem. Este recurso também deve ser utilizado de maneira consciente para 

que possa suprir as necessidades humanas tanto no âmbito econômico e social como no pessoal. Vale 

ressaltar que a utilização de maneira inconsciente e inadequada podem acarretar no comprometimento 

de disponibilidade e adequabilidade desse bem para manutenção da vida humana (SOUZA et al, 

2014). 

 Ademais, há diversos fatores que podem interferir na qualidade da água utilizada para o 

consumo humano, cuja alteração de suas características pode ser ocasionada por diversas ações ou 

interferências, sejam elas naturais ou provocadas pelo homem. Entre esses fatores pode-se citar 

contaminação decorrente da presença de compostos químicos provenientes de efluentes domésticos 

e industriais e de atividades agrícolas. Pois, nas áreas agrícolas pode ocorrer a lixiviação de 

substâncias como os agrotóxicos e fertilizantes através do perfil do solo. Além disso, tanto em áreas 

urbanas quanto rurais os resíduos depositados pelo homem diretamente no solo, também podem 

provocar efeitos de contaminação, visto que a capacidade do solo de imobilização de impurezas é 

limitada. (GRUMICKER et al., 2018). 

 De acordo com a Organização Mundial da Saúde os riscos químicos mais importantes na água 

potável surgem do arsênico, flúor ou nitrato, contaminantes emergentes como produtos 

farmacêuticos, pesticidas, substâncias per e polifluoroalquil (PFASs) e microplásticos geram 

preocupação pública (WHO, 2022). 

 No Brasil, a Portaria GM/MS nº 888, de 04 de maio de 2021 dispõe sobre os procedimentos 

de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade 

é estabelecido no Artigo 42, inciso primeiro que nos sistemas e soluções alternativas coletivas de 

abastecimento de água para consumo humano, quando supridos por manancial superficial devem ser 

realizadas as análises dos seguintes parâmetros: Demanda Química de Oxigênio (DQO), Demanda 

Bioquímica de Oxigênio (DBO), Oxigênio Dissolvido (OD), Turbidez, Cor Verdadeira, pH, Fósforo 

Total, Nitrogênio Amoniacal Total. Enquanto, no parágrafo 2º são dispostos os parâmetros a serem 

analisados quando suprido por manancial subterrâneo, sendo esses Turbidez, Cor Verdadeira, pH, 
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Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal Total, condutividade elétrica. Em ambos os casos são exigidos 

outros parâmetros inorgânicos, orgânicos e agrotóxicos (BRASIL, 2021). 

 Além dos parâmetros físicos e químicos os parâmetros microbiológicos também devem ser 

avaliados. Pois, a água potável microbiologicamente contaminada pode transmitir doenças como 

diarreia, cólera, disenteria, febre tifóide e poliomielite e estima-se que mundialmente cause 485 000 

mortes por diarreia por ano. Água segura e suficiente facilita a prática da higiene, que é uma medida 

fundamental para prevenir não apenas doenças diarreicas, mas infecções respiratórias agudas e 

inúmeras doenças tropicais negligenciadas. Em 2020, 74% da população global (5,8 bilhões de 

pessoas) usava um serviço de água potável gerenciado com segurança – ou seja, localizado nas 

instalações, disponível quando necessário e livre de contaminação (WHO, 2022). 

 Em regiões desfavorecidas economicamente e excluídas da rede básica de serviços públicos, 

a falta de acesso a fontes seguras de água é um fator agravante das condições precárias de vida. A 

busca por fontes alternativas pode levar ao consumo de água com qualidade sanitária duvidosa, 

volume insuficiente e irregular para o atendimento das necessidades básicas diárias. Portanto, o 

abastecimento de água de qualidade e em quantidade suficiente tem importância fundamental para 

promover condições higiênicas adequadas, proteger a saúde da população e promover o 

desenvolvimento socioeconômico, principalmente em regiões de vulnerabilidade socioambiental 

(RAZZOLINI; GÜNTHER, 2008). 

 O sistema público de abastecimento de água de muitos municípios brasileiros limita-se apenas 

à área urbana e, em virtude disto, as comunidades rurais utilizam a água proveniente de poços e fontes 

naturais, denominados sistemas alternativos de abastecimento, os quais são, muitas vezes, 

administrados pelas próprias comunidades, na forma de cooperativas (COSTA et al., 2013). 

 Dentre estas comunidades pode-se destacar as comunidades quilombolas que são grupos 

étnicos predominantemente constituídos pela população negra rural ou urbana, que se auto definem 

a partir das relações específicas com a terra, o parentesco, o território, a ancestralidade, as tradições 

e práticas culturais próprias. Estas comunidades, mesmo com todos os programas e ações 

desenvolvidos pelo governo, ainda sofrem bastante pelas precariedades das condições de vida, tais 

como falta de saneamento básico e acesso à saúde (BRASIL, 2015). 

Diante do exposto, este estudo teve como objetivo avaliar os parâmetros dispostos na Portaria 

de Consolidação nº 888/2021, referente a potabilidade de água de consumo humano, na água de 

consumo de comunidades quilombolas do Estado de Sergipe. Para tanto, realizou-se o monitoramento 

desses parâmetros físicos, químicos e biológicos determinados pela portaria supracitada como uma 
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forma de assegurar ou identificar se a água utilizada está ou não em condições adequadas para o 

consumo.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo 

A pesquisa com dados primários está sendo realizada em 3 comunidades quilombolas do 

Estado de Sergipe, região nordeste do Brasil (Quadro 1). Segundo a Fundação Cultural Palmares, até 

fevereiro de 2015 foi certificado 2474 comunidades quilombolas no Brasil (BRASIL, 2015). 

O Estado de Sergipe é uma das 27 unidades federativas do Brasil e está situado na Região 

Nordeste, tem por limites o oceano Atlântico a leste, estado da Bahia a oeste e a sul, e Alagoas a 

norte. É o menor dos estados brasileiros, ocupando uma área total de 21.918,493 km², população em 

2.068.017 habitantes (IBGE, 2010). Possui 75 municípios, dentre eles 29 possuem comunidades 

remanescentes de quilombos. Até 07/03/2016 foram certificadas em Sergipe 29 comunidades 

quilombolas, no Quadro 01 estão descritos os nomes das 3 comunidades que foram estudadas e, seus 

respectivos municípios, localizadas por bacia hidrográfica e por território Sergipano. 

Quadro 1. Comunidades remanescentes de quilombos selecionados para o estudo. 

Município Denominação da Comunidade Território Sergipano 

Barra dos Coqueiros Pontal da Barra Grande Aracaju 

Pirambu Alagamar Leste Sergipano 

Pirambu Aningas Leste Sergipano 

 

2.2 Amostragem da água e Pontos de Coleta 

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

os testes físico-químicos e as análises microbiológicas. As descrições dos pontos de coleta estão 

apresentadas na Tabela 1. 

 

2.3 Determinação dos parâmetros físico-químicos e químicos da água 

As amostras foram acondicionadas em recipientes de vidro e preservadas a partir dos métodos 

de amostragem do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (SMEWW) 1060 

e 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 análises físico-químicas foram realizadas em campo com uso da sonda multiparâmetros 

HANNA HI 9828. A sonda multissensor permite medir alguns parâmetros como temperatura, pH, 
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potencial de pH, oxigênio dissolvido (OD), % de saturação de OD, condutividade, resistividade, 

sólidos dissolvidos totais e salinidade. Os parâmetros químicos cloro livre e total, cloreto, fluoreto, 

nitrato, ncenteitrito, sulfato, amônia e turbidez foram analisados com auxílio do fotômetro 

multiparâmetro Micro 20 da Akso, turbidímetro HANNA HI 93414 e espectrofotômetro Hach DR 

5000. 

2.4 Determinação dos parâmetros microbiológicos da água 

As metodologias adotadas para avaliação dos parâmetros microbiológicos fazem parte do 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (SMEWW). Os métodos 

específicos, assim como suas respectivas unidades estão constadas na Tabela 2. 

Tabela 1. Identificação e localização e coordenadas geográfica dos pontos nas comunidades. 

Comunidade 

quilombola 
Ponto Descrição Tipo de água Coordenada geográfica 

P
o

n
ta

l 
d

a
 B

a
rr

a
 

PB1 Distribuição Tratada X = 0733787 Y = 8811120 

PB2 Poço Subterrânea (bruta) X = 0733827 Y = 8811152 

PB3 Distribuição Subterrânea (bruta) X = 0733827 Y = 8811041 

PB4 Esgoto - X = 0734032 Y= 8811168 

PB5 Lagoa Subterrânea (bruta) X = 0733725 Y = 8810929 

PB6 Distribuição Tratada X = 0733684 Y = 8811052 

PB7 Distribuição Tratada X = 0733743 Y = 8811048 

PB8 Poço Subterrânea (bruta) X = 0733870 Y = 8810995 

PB9 Distribuição Tratada X = 0733933 Y = 8811023 

PB10 Distribuição Tratada X = 0733784 Y = 8811140 

 PB11 Distribuição Tratada X = 0733793 Y = 8811188 

A
la

g
a

m
a

r 

AL1 Distribuição Tratada X = 0745933 Y = 8827374 

AL2 Poço Subterrânea (bruta) X = 0745866 Y = 8826868 

AL3 Distribuição Tratada X = 0746005 Y = 8826922 

AL4 Distribuição Tratada X = 0745760 Y = 8827121 

AL5 Distribuição Tratada X = 0745819 Y = 8827241 

AL6 Poço Subterrânea (bruta) X = 0745915 Y = 8827342 

AL7 Poço Subterrânea (bruta) X = 0745492 Y = 8826659 

A
n

in
g

a
s 

AN1 Poço Subterrânea (bruta) X = 0742191 Y = 8819933 

AN2 Poço Subterrânea (bruta) X = 0742321 Y = 8819780 

AN3 Distribuição Tratada X = 0742366 Y = 8819893 

AN4 Distribuição Tratada X = 0742200 Y = 8819907 

AN5 Distribuição Tratada X = 0742321 Y = 8819780 

AN6 Poço Subterrânea (bruta) X = 0742466 Y = 8820132 

AN7 Poço Subterrânea (bruta) X = 0742495 Y = 8819932 
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Tabela 2 - Metodologia adotada para as análises microbiológicas de qualidade de água 

Ensaio Método Unidade 

Coliformes totais SMEWW 9221 A 1NMP.100 mL-1 

Coliformes termotolerantes SMEWW 9221 B NMP.100 mL-1 

Bactérias heterotróficas SMEWW 9215 B 2UFC.100 mL-1 

                NOTA: 1Número mais provável em100 mL; 2Unidade de formação de colônia em 100 mL. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados estatísticos (mínimo, máximo, média e desvio padrão) das análises físico-

químicas e microbiológicas das amostras coletadas no intervalo de fevereiro de 2019 a outubro de 

2021 são apresentados nas tabelas 3 e 4. 

A partir das análises físico-químicas, foi possível observar que em relação ao potencial 

hidrogeniônico somente 44 % das amostras estavam dentro do estabelecido pela Portaria de 

potabilidade nº 888/2021, que determina que o pH esteja ente 6,0 e 9,5. O maior número de amostras 

com valores de pH menores que 6,0 foram das comunidades de Aningas e Alagamar, com os valores 

mínimos de 4,54 e 4,30, respectivamente, ambas situadas no município de Pirambu, Sergipe. 

Também verificou-se que na comunidade de Pontal da Barra uma amostra ultrapassou o valor 

máximo permitido do cloreto (250 mgCl-/L) na Portaria nº 888/2021. A amostra ponto PB6 da coleta 

realizada em junho/2021 apresentou o valor de 254 mgCl-/L o que requer atenção, visto que o excesso 

de cloreto em água quando associado ao cátion do sódio, pode afetar o sabor deixando-a com sabor 

salgado e, além disso, pode ocasionar sua corrosão nas tubulações (ALMEIDA, SOUZA, 2019). 

O fluoreto foi outro parâmetro que obteve resultados com os valores acima dos máximos 

permitidos pela portaria de potabilidade, que estabelece uma faixa de 0,6 a 0,9 mg/L na água 

distribuída. Mas, na comunidade de Pontal da Barra esse valor foi ultrapassado nos pontos PB6 e PB7 

em junho com 1,5 e 1,49 mg/L, respectivamente, além de nos pontos PB9, PB10 e PB11 ter 

ultrapassado nos meses de junho e setembro com 1,5 e 1,19 mg/L, 1,5 e 1,09 mg/L e 1,44 e 1,17 

mg/L, respectivamente. 

 Quanto ao nitrato, a Portaria nº 888/2021 estabelece o valor máximo de 10 mg/L, quase todas 

as amostras analisadas obtiveram valores de acordo com a legislação, com exceção das amostras: do 

ponto AN1 de Aningas, coletada em agosto de 2019, com 10,1 mg/L e a amostra do ponto AL6 de 

Alagamar, coletada em setembro de 2021, com 27,6 mg/L, ambas localizada no município de 

Pirambu, Sergipe. 
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Tabela 3. Estatística descritiva dos resultados dos parâmetros físico-químicos analisados nas amostras de água coletada nas comunidades 

quilombolas. 

Comunidade Quilombola Pontal da Barra Aningas Alagamar 

Parâmetros Unidades  Mínimo Máximo Média 

Desvio 

padrão Mínimo Máximo Média 

Desvio 

padrão Mínimo Máximo Média 

Desvio 

padrão 

pH ─ 6,15 7,59 7,09 0,41 4,54 7,71 5,89 1,01 4,30 5,44 4,83 0,35 

Temperatura ºC 23,62 31,44 28,76 1,98 24,47 31,60 29,20 1,69 26,23 34,16 29,04 1,94 

OD mg/L 0,00 9,90 5,50 2,12 0,56 10,14 3,53 2,24 0,46 7,86 4,20 1,58 

Condutividade µS/cm 305,00 791,00 386,06 124,33 107,00 340,00 197,61 67,66 64,00 436,00 165,61 110,31 

STD mg/L 153,00 396,00 193,61 61,73 54,00 170,00 98,83 33,75 32,00 218,00 82,39 55,11 

Salinidade mg/L 140,00 380,00 183,89 60,31 50,00 160,00 92,22 32,28 30,00 210,00 77,22 53,00 

Cloro livre mg/L 0,03 5,21 1,46 1,62 0,03 5,80 0,67 1,40 0,03 1,48 0,49 0,42 

Cloro total mg/L 0,06 5,22 1,68 1,65 0,03 5,82 0,69 1,40 0,04 1,26 0,49 0,37 

Nitrito mg/L 0,00 0,51 0,03 0,12 0,00 0,03 0,01 0,01 0,00 0,07 0,01 0,02 

Nitrato mg/L 0,00 5,00 1,33 1,44 0,00 10,10 2,98 3,05 0,00 27,60 4,62 6,95 

Sulfato mg/L 5,00 88,00 20,17 22,24 0,00 43,00 8,22 10,77 0,00 69,00 11,94 19,52 

Amônia mg/L 0,00 1,27 0,24 0,34 0,00 0,29 0,06 0,11 0,00 0,09 0,01 0,02 

Cloreto mg/L 132,00 254,00 190,67 35,22 51,00 114,00 77,08 19,75 40,00 185,00 77,00 40,08 

Fluoreto mg/L 0,26 1,50 1,08 0,46 0,00 0,22 0,11 0,08 0,00 0,18 0,07 0,06 

Cor  Un. Pt/Co 0,00 59,00 12,40 14,16 0,00 27,00 6,47 7,05 0,00 162,00 16,33 42,24 
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Tabela 4. Estatística descritiva dos resultados dos parâmetros microbiológicos analisados nas 

amostras de água coletada nas comunidades quilombolas 

Parâmetros - 

Coliformes 

termotolerantes Coliformes totais 

Bactérias 

heterotróficas 

Comunidades Uniddes NMP/100mL NMP/100mL UFC/ML 

Pontal da Barra 

Mínimo 0 0 0 

Máximo 22 62 100 

Média 2 6 17 

Desvio padrão 6 16 38 

Aningas 

Mínimo 0 0 0 

Máximo 1300000 24000000 100000 

Média 72224 1339472 6167 

Desvio padrão 306413 5655381 23535 

Alagamar 

Mínimo 0 0 0 

Máximo 2000000 92000000 1000 

Média 111112 6000003 56 

Desvio padrão 471404 21790445 236 

 

Em relação aos coliformes totais, termotolerantes e bactérias heterotróficas, verificou-se a 

presença de pelo menos um dos parâmetros microbiológicos em 26% das amostras de todas as 

comunidades estudadas. É importante destacar que a Portaria nº 888/2021 exige a ausência dos 

coliformes termotolerantes e que no controle da qualidade da água, quando forem detectadas amostras 

com resultado positivo para coliformes totais, mesmo em ensaios presuntivos, ações corretivas devem 

ser adotadas pelo responsável pelo SAA ou SAC e novas amostras devem ser coletadas em dias 

imediatamente sucessivos até que revelem resultados satisfatórios. 

 Enquanto às bactérias heterotróficas, englobam as que utilizam nutrientes orgânicos para seu 

crescimento, dessa forma, se fazem presentes em água, alimentos, vegetação, solo e ar. Além disso, 

essas auxiliam na avaliação da eficácia do processo de tratamento de água, determinando as condições 

de higiene na saída do tratamento e em sua distribuição. A portaria recomenda que esse grupo de 

microrganismo não exceder a 500 unidades formadoras de colônia por mL na amostra, sendo assim, 

as amostras estão de acordo com o estabelecido (GLOWACKI, CRIPPA, 2019; CEBALLOS, DINIZ, 

2017). 

 A análise de bactérias heterotróficas, auxiliam na avaliação da eficácia do processo de 

tratamento de água, determinando as condições de higiene na saída do tratamento e em sua 

distribuição, verificando o nível de deterioração de sua qualidade. A portaria recomenda para esse 

grupo não exceder a 500 unidades formadoras de colônia por mL de amostra. As amostras que 

ultrapassaram este limite foram as amostras do ponto AN2 de fevereiro e agosto de 2019, coletada na 
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comunidade de Aningas, e a amostra do ponto AL2 de fevereiro de 2019, coletada na comunidade de 

Alamar. 

 

4 CONCLUSÃO 

 Alguns dos parâmetros físico-químicos avaliados como pH, cloreto, fluoreto e nitrato 

apresentaram em algumas amostras valores em desacordo com a portaria de potabilidade n° 888/2021. 

Ademais, os resultados positivos para coliformes termotolerantes e bactérias heterotróficas indicam 

riscos à saúde da população dessas comunidades quilombolas, pois o primeiro grupo expressam o 

potencial de contaminação da água por patógenos de origem fecal, e o segundo avaliam as condições 

higiênicas e de proteção dos poços e os recipientes de armazenamento da água. Tais fatos são indícios 

de que a qualidade da água consumida por essa população estão aquém da esperada. Desta forma, se 

faz necessário um monitoramento da água consumida por essas comunidades. Assim, com um banco 

de dados mais robusto, pode-se obter um diagnóstico confiável das possíveis fontes de contaminação 

e quais as ações necessárias para minimização destas, garantindo a melhoria da qualidade da água.  
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