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RESUMO
O presente estudo teve como objetivo analisar a qualidade microbiológica da água de poços artesianos consumida por
pessoas que residem na área rural da cidade de Cianorte-PR, a fim de determinar se está apta para o consumo humano.
Para isso, analisou-se 20 amostras de água dessa região, diferenciando em 10 amostras de poços artesianos próprios,
localizados  na  propriedade,  e  10  amostras  de  poço  artesiano  coletivo,  determinando  a  presença  ou  ausência  de
coliformes totais e termotolerantes pela técnica do Número Mais Provável (NMP). Os resultados revelaram a presença
de coliformes totais em ambos tipos de poços artesianos, sendo mais incidente em poços próprios (54,5%) do que em
poço  comunitário  (45,5%).  Foram  detectados  coliformes  termotolerantes  em  duas  amostras  de  poços  artesianos
próprios, sendo que as amostras do poço artesiano coletivo foram negativas para estas bactérias. Essa contaminação
pode estar relacionada com a falta de tratamento dessas fontes e com a forma que elas estão expostas ao ambiente.
Sugerem-se a realização de projetos para conscientização da importância do tratamento dessa água com cloro, na
tentativa de melhorar a qualidade da água consumida por essa população.

PALAVRAS-CHAVE: Análise de água; técnica do número mais provável; Escherichia coli.

1 INTRODUÇÃO

A água é um solvente natural, cuja função é transportar e diluir partículas, porém pode levar
consigo  algumas impurezas  que  interferem na  sua  qualidade  (SPERLING,  2014).  Além de  um
recurso essencial para manutenção da vida humana, vegetal e animal, é indispensável para controle
do clima, vegetação e agricultura. (ONU, 1992). Para que a água seja consumida, deve apresentar-
se límpida, inodora e insípida, além de livre de agentes químicos, físicos e biológicos nocivos à
saúde (PHILIPPI JUNIOR; GALVÃO JUNIOR, 2012).

Em  meados  da  década  de  70,  imaginava-se  que  toda  água  proveniente  de  fontes
subterrâneas estavam livres de qualquer tipo de contaminação, pois eram protegidas por solo e
rochas.  Porém  o  desenvolvimento  das  cidades  e  aumento  da  produção  industrial  levou  ao
aparecimento de compostos orgânicos e inorgânicos na água, sendo diretamente relacionado com
deposição incorreta de resíduos, o destino final de esgoto residencial e industrial e a evolução da
agricultura (COLVARA; LIMA; SILVA, 2009). 

A água contaminada acaba se tornando não potável e essa é uma das principais causas das
doenças disseminadas por esta via, incluindo a diarreia que é a segunda maior causa da morte de
crianças com menos de cinco anos. As doenças diarreicas matam mais crianças do que a AIDS,
malária e sarampo juntas (UNICEF, 2010). Para controlar a contaminação da água por patógenos
deve ocorrer o tratamento da água e do esgoto, já que o principio da técnica de remoção é o mesmo
para ambos. Porém essa prática ainda não é mundialmente realizada, em alguns países é feita
apenas a desinfecção da água, isso faz com que a qualidade dos corpos d’água fique comprometida
e muitas vezes imprópria para o consumo (SPERLING, 2014).

As estações de tratamento possuem grande exigência no seu controle de qualidade, fazendo
com que o número de doenças transmitidas pela água diminuam, porém o acesso à água tratada é,
na maioria dos casos, restrito a área urbana. Assim, os moradores de áreas rurais são obrigados a
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recorrer  a  fontes  aleatórias  como  bicas  e  poços  artesianos,  sendo  estes  responsáveis  por
considerável número de surtos notificados (LACERDA; MOTA; SENA, 2009).

O aumento de doenças de veiculação hídrica na zona rural deve-se também ao contato da
chuva com dejetos humanos e animais no solo, que acabam escoando e contaminando as reservas
aquíferas (AMARAL et al., 2003). Existe a possibilidade de tratamento da água de poços artesianos
através da adição de cloro, sendo essa uma substância que atua como desinfetante e oxidante na
tentativa de eliminar micro-organismo e compostos presentes (MEYER, 1994).

As bactérias são micro-organismos microscópicos que possuem poder de patogenicidade que
pode variar de um indivíduo para outro dependendo do seu estado de imunidade, das características
infecciosas e das substâncias secretadas (YAMAGUCHI et al., 2013). Um  dos  aspectos
relacionado  à  poluição  da  água  é  a  presença  de  coliformes,  que  é  uma  importante  classe  de
bactérias que podem estar presente como microbiota no trato gastrointestinal, e são divididas em
coliformes totais quando são capazes de fermentar lactose e produzir gás em 24-48 horas a 35°C, e
coliformes termotolerantes quando fermentam a lactose e produzem gás em 24 horas a 45°C (SILVA
et al.,  2005).  Dentre os coliformes termotolerantes a bactéria mais específica para indicação de
contaminação fecal é a Escherichia coli, pois ela é restrita ao intestino de animais de sangue quente
e quando presente na água é indício de contaminação com fezes (SOUTO et al., 2015).

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Para a análise microbiológica foram utilizados frascos de vidro esterilizados que foram abertos
somente no momento da coleta. Foram coletadas amostras de 10 casas que têm acesso ao mesmo
poço artesiano (comunitário) e 10 casas com poço artesiano próprio. Antes da coleta, as torneiras
foram flambadas para higienização e abertas para que a água escorresse por 1 minuto a fim de
evitar interferências do meio externo. As casas foram escolhidas de forma aleatória de acordo com
sua proximidade ao poço artesiano. Após a coleta, as amostras foram levadas, em caixas térmicas
contendo  gelo,  para  o  laboratório  de  Microbiologia  da  Unicesumar,  onde  foram  imediatamente
analisadas.

Para a pesquisa de coliformes totais e termotolerantes foi utilizada à técnica do Número Mais
Provável (NMP), usando Caldo Lauril Sulfato de Triptose (LST), Caldo Lactosado Verde Brilhante
(VB)  e  Caldo  Escherichia  coli (EC).  A  prova  presuntiva  para  análise  de  coliformes  totais  e
termotolerantes baseia-se na inoculação das amostras em LST. Após a inoculação, os tubos foram
incubados a 35-37ºC por 24 a 48 horas para verificar o crescimento bacteriano e produção de gás.
Para a confirmação de coliformes totais,  as amostras nos tubos com caldo LST positivos foram
transferidas para tubos com Caldo VB que será incubado a 35-37ºC por 24 horas para verificação do
crescimento e produção de gás. Para a confirmação de coliformes termotolerantes foram transferida
uma alíquota de cada tubo de LST positivo para os tubos de Caldo EC e incubar a 44-45ºC por 24
horas para análise de crescimento microbiano e produção de gás.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A  partir  da  observação  das  análises  para  a  presença  de  coliformes  totais,  verificou-se
resultado positivo em 11 amostras (55%), sendo seis  destas amostras (54,5%) provenientes de
poços artesianos próprios (tabela 1) e cinco (45,5%) de poço comunitário (tabela 2). Para o grupo
dos coliformes termotolerantes foi encontrado positividade em 10% (2/20) das amostras analisadas,
todas provenientes de poços artesianos próprios (tabela 3). 
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Tabela 1: Índice de NMP e limites de confiança de 95% para várias combinações de resultados positivos e
negativos para Caldo Lactosado Verde Brilhante Bile (VB), utilizando 5 porções de 10mL, de amostras de
água provenientes de 10 poços artesianos próprios de casas da zona rural da cidade de Cianorte - PR

Tabela 2:  Índice de NMP e limites de confiança de 95% para várias combinações de resultados
positivos e negativos para Caldo Lactosado Verde Brilhante Bile (VB), utilizando 5 porções de 10mL,
de amostras de água provenientes de poço artesiano comunitário que abastece 10 casas da zona
rural da cidade de Cianorte - PR

Tabela 3: Índice de NMP e limites de confiança de 95% para várias combinações de resultados positivos e
negativos  para  Caldo  Escherichia  coli  (E.C.),  utilizando  5  porções  de  10mL,  de  amostras  de  água
provenientes de 10 poços artesianos próprios de casas da zona rural da cidade de Cianorte - PR

Nº de amostras
Nº de Tubos

Positivos
NMP/mL Limite Inferior Limite Superior

8 (80%) 0 < 23 0 120
2 (20%) 1 39 7 130
0 (0%) 2 75 14 230
0 (0%) 3 150 30 440
0 (0%) 4 240 36 1.300
0 (0%) 5 ≥2.400 >150 >4.800

Tanto no Caldo VB quanto no EC, as amostras das casas que possuem poços artesianos
próprios  apresentaram  maior  carga  bacteriana  do  que  nas  casas  que  captam  água  de  poço
artesiano  comunitário.  Esta  situação  pode  ser  justificada  pela  ausência  de  qualquer  tipo  de
tratamento para o consumo dessa água, pela proximidade dos poços artesianos à fossa séptica da
propriedade e a maneira como esse poço está exposto ao ambiente.  Esses fatores contribuem
diretamente  com  a  presença  de  bactérias  do  grupo  coliformes  na  água  consumida  por  essa
população, sendo isso um fator de risco para população que se utiliza dessa fonte.

Em 2005,  a  ANVISA apresentou  uma  resolução  –  RDC N°  275  sobre  as  características
mínimas de qualidade as quais devem obedecer a água mineral natural e água natural. Segundo tal
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Nº de amostras
Nº de Tubos

Positivos
NMP/mL Limite Inferior Limite Superior

4 (40%) 0 < 23 0 120
1 (10%) 1 39 7 130
1 (10%) 2 75 14 230
3 (30%) 3 150 30 440
1 (10%) 4 240 36 1.300
0 (0%) 5 ≥2.400 >150 >4.800

Nº de amostras
Nº de Tubos

Positivos
NMP/mL Limite Inferior Limite Superior

5 (50%) 0 < 23 0 120
3 (30%) 1 39 7 130
4 (20%) 2 75 14 230
0 (0%) 3 150 30 440
0 (0%) 4 240 36 1.300
0 (0%) 5 ≥2.400 >150 >4.800



resolução a análise de água natural deve estar livre de Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
coliformes totais,  Clostridium perfrigens  e  Enterecocos spp. para estar apta ao consumo humano.
Desta forma, a água que abastece as 11 casas analisadas neste estudo encontra-se imprópria para
o consumo humano.

4 CONCLUSÃO

Os dados obtidos no presente estudo evidenciam uma alta ocorrência de coliformes totais e
termotolerantes em poços artesianos que atendem as residências da  vila  rural  de Cianorte-PR,
mostrando  que  grande  parte  das  amostras  de  água  analisada  encontra-se  em desacordo  com
padrões  da  legislação  brasileira.  Os  resultados  possibilitaram,  ainda,  a  diferenciação  entre  a
qualidade de poços artesianos comunitário e próprio, já que algumas amostras dos poços artesianos
próprios apresentaram indicadores de contaminação fecal, enquanto as amostras retiradas de poço
artesiano  comunitário  demonstraram  ausência  desta  bactérias.  Embora  os  coliformes
termotolerantes não apresentem riscos como agentes responsáveis por  doenças veiculadas por
água, estas bactérias indicam deficiência na higiene, além de sugerir a possibilidade de existência
de outros patógenos. O proprietário do poço muitas vezes não tem conhecimento do risco à saúde
pelo consumo de água contaminada por bactérias, supondo que a água que é obtida de poços e
minas são de boa qualidade ignorando, assim, métodos de tratamento para eliminar qualquer agente
nocivo à saúde. É fundamental a realização de um projeto junto a população residente da zona rural
para explicar a importância do tratamento da água que está sendo consumida, expondo os possíveis
problemas causadas pela ingestão da água contaminada com bactérias, além de outras doenças
que podem ser transmitidas pela água.
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