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1. INTRODUÇÃO 
 

A água é necessidade primordial para a vida, recurso natural indispensável ao ser humano e 
aos demais seres vivos, além de ser suporte essencial aos ecossistemas. Utilizada para o consumo 
humano e para as atividades sócio-econômicas, é retirada de rios, lagos, represas e aquíferos, tendo 
fluência direta sobre a saúde, a qualidade de vida e o desenvolvimento das populações (SOUZA, 
2000). A qualidade de vida dos seres humanos está diretamente ligada ao consumo da água de 
qualidade, seja este direto ou indireto. 

A qualidade necessária à água distribuída para consumo humano é a potabilidade, ou seja, 
deve ser tratada, limpa e estar livre de qualquer contaminação, seja esta de origem microbiológica, 
química, física ou radioativa, não devendo, em hipótese alguma, oferecer riscos à saúde humana 
(BRASIL, 2004). 

 No atual contexto de desenvolvimento global, marcado pelo grande avanço tecnológico, 
aumento na produção e consumo, ocorrendo de forma desigual e a qualquer custo, frequentemente 
se assiste à degradação ambiental. Essa degradação se reflete na perda da qualidade de vida, na 
destruição de habitats e consequente redução da biodiversidade (DIAS, 2004).  
          Dessa forma, o presente trabalho teve por objetivo verificar a qualidade bacteriológica da 
água do Córrego Ouro Verde, Paranavaí-PR, evidenciando a educação ambiental com alunos da 
rede de ensino, avaliando os níveis de degradação de uma área de Preservação Permanente (APP), 
entender a situação em que o local se encontra, e promover debates que culminem com ações que 
venham minimizar os impactos sofridos naquela área. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
 Para cumprir os objetivos desta pesquisa adotaram-se os seguintes procedimentos 

metodológicos: 
- Revisão de literatura, consulta a legislação e mapeamento topográfico da área de estudo. 

- Realização de oficinas com o tema Lixo e Cidadania, executadas com alunos dos 7º e 9º 
anos do ensino fundamental na Escola Estadual Curitiba – EFM (Paranavaí, Estado do Paraná); 

- Promoção de visitas técnicas a região da microbacia do córrego Ouro Verde na área urbana 
de Paranavaí (PR). 

- Realização da análise microbiológica da água do Córrego Ouro Verde em oito pontos ao 
longo da bacia. As coletas feitas realizadas, em dias ensolarados, em pontos estratégicos e de alta e 
baixa influência antrópica, utilizando a metodologia internacional Standard Methods for the 

examination of water and wastewater (APHA) (AWWA), com frascos esterilizados, mergulhados 
contra a correnteza até uma profundidade de 20 cm, de modo a coletar um volume de água superior 
a 100 mL, deixando um espaço livre no frasco para agitação antes de processar as análises 
(SOARES & MAIA, 1999). As amostras foram etiquetadas com os respectivos locais de coletas e 
acondicionadas em bolsa térmica para o transporte até o Laboratório de Saneamento e Meio 
Ambiente, do Departamento de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Maringá (UEM). 

- Realização de reuniões com técnicos e autoridades competentes municipais e estaduais, em 
busca de soluções para a área. 

     - Análises dos resultados e debates que culminaram em propostas de ações para minimizar 
os impactos na área. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As atividades foram realizadas de fevereiro 2013 a fevereiro 2014 no córrego Ouro Verde, 
localizado entre as coordenadas 23º53’69” e 23º 54’ 49” S e 52º27’22” e 52º27’17” W, nasce na 
área urbana de Paranavaí (PR). É formado pela confluência de duas (2) nascentes a 467m e 441m de 
altitude, percorre uma extensão de 2779,95 m e a largura varia entre 6 e 11 m. Este córrego deságua 
no ribeirão Suruquá a 376 m, tem uma declividade de 91 m em todo o seu percurso, o que facilita o 
escoamento superficial. As sucessivas visitas ao campo permitiram avaliar os maiores problemas: 
falta de mata ciliar, a precariedade das galerias de captação das águas pluviais, e emissão de águas 
clandestinas, processos de erosão e acumulação resultando em uma enorme voçoroca, obras de 
engenharia mal elaboradas sufocando o caudal. 

A realização das oficinas com escolares residentes próximos a área de estudo, contemplou 
temas ligados ao Lixo e Cidadania e as visitas técnicas, tiveram o propósito de sensibilizar os 
alunos para iniciarem projetos de educação ambiental em suas casas para reverter o quadro de 
degradação da área. Todos estes fatores associados ajudam a evitar a contaminação da água no 
trecho estudado. 

O consumo de água contaminada por agentes biológicos ou físico-químicos tem sido 
associado a diversos problemas de saúde. Algumas epidemias de doenças gastrointestinais, por 
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exemplo, têm como via de transmissão a água contaminada. Essas infecções representam causa de 
elevada taxa de mortalidade em indivíduos com baixa resistência, atingindo especialmente idosos e 
crianças menores de cinco anos (ORGANIZACIÒN PANAMERICANA DE LA SALUD, 2000). 

Os coliformes foram analisados em unidades formadoras de colônias em 100 mL de amostra 
de água, cujos resultados estão contidos nas tabelas abaixo.  

 
i.e. Tabela 1. Resultado microbiológico de diferentes pontos de coleta. 
Localização Coordenadas geográficas Coliformes totais Coliformes termotolerantes Elevação/m 

Ponto A 23º 05´37.3"S - 52º 27´19.2"W > 2419.6   > 2419.6 443 

Ponto B 23º 05'54.0''S - 52º 27'19.01''W > 2419.6   > 2419.6 439 

Ponto C 23 05'59.3''S - 52º 27' 18.8"W > 2419.6   > 2419.6 409 

Ponto D 23 06'11.8'S'- 52 27' 29.1''W > 2419.6   > 2419.6 387 

Ponto E  23 06'52.9''S- 52 27' 18.3"W > 2419.6   > 2419.6 386  

Ponto F  23 05´49.0''S - 52 27'15.7''W > 2419.6   > 2419.6 427 

Ponto G  23 06´11.8''S - 52 27' 29.1"W > 2419.6 770.1 387 

Ponto H  23 05'59.3''S  - 52 27'18.8"W > 3.1 <1 409 

 
                     Esses resultados são indicativos da presença de esgoto clandestino nas galerias 
pluviais, por este motivo se faz necessário a implantação de políticas públicas de tratamento de 
esgoto clandestino, resíduos sólidos e de Educação Ambiental nas escolas e comunidade em geral. 
               Indicadores microbiológicos têm sido utilizados mundialmente para verificar a 
contaminação de corpos d’água por resíduos humanos. Tipicamente são utilizados organismos que 
são encontrados em elevadas concentrações em fezes humanas. Os indicadores geralmente 
utilizados incluem coliformes totais, coliformes fecais, Escherichia coli e enterococci (SHIBATA 
et al., 2004). 
              De acordo com a resolução n° 357 do CONAMA (17/03/2005), este corpo d’água está 
enquadrado na classe 4,  água doce que pode ser destinada  à navegação e harmonia paisagística. Os 
limites máximos de contaminação são: > 1000 coliformes termotolerantes/100 mL de água. A 
mesma legislação estabelece limites: para uso de recreação de contato secundário não deve exceder 
o limite de 2.500 coliformes termotolerantes por 100 mL de água. Para os demais usos não deverá 
ser excedido um limite de 4000 coliformes termotolerantes por 100 milímetros de água.  

Os resultados obtidos para o córrego Ouro Verdes indicam contaminação superior a tolerada 
em 80% das amostras analisadas, sendo, portanto, águas impróprias para o consumo humano ou 
animal. Também não devem ser utilizadas para a irrigação de frutas e hortaliças que se 
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desenvolvem rente ao solo e nem as que não sejam removidas a casca ou película protetora. É 
proibida também a sua utilização para balneabilidade, recreação e aquicultura. 

Análises dos resultados e debates culminaram em propostas de ações para minimizar os 
impactos na área. 
          4. CONCLUSÃO 

        É vital reconhecer inicialmente o direito de todos os seres humanos de acesso à água de boa 
qualidade, pois a qualidade da água está diretamente relacionada com a saúde púbica. A água 
tratada é a melhor forma de reduzir a morbi-mortalidade relacionada ao consumo de água 
contaminada. 
        Sabe-se da importância de se tratar a água destinada ao consumo humano, pois, é capaz de 
veicular grande quantidade de contaminantes físico-químicos e/ou biológicos, cujo consumo tem 
sido associado a diversos problemas de saúde. Assim, é necessário saber se a qualidade da água 
destinada ao consumo humano, responde as exigências da legislação. 
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