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RESUHO 

Foram analisadas, durante um período de 52 semanas, 572 

amostras de água provenientes de 11 pontos de colheita 

localizados em três mananciais de abastecimento pÚblico da cidade 

de Jaboticabal, S.P, representados por um córrego, um dreno e um 

po~o artesiano, com o objetivo de conhecer algumas 

características bacteriológicas, físicas e químicas e suas 

possíveis rela~ões com a precípita~ão pluviométrica. 

Para cada amostra de água foram realizadas as determina~ões 

do número mais provável <NMP/100 mL> de coliformes totais, 

coliformes fecais e de estreptococos fecais, do número de 

microrganismos mesófilos <UFC/mL>, pH, temperatura e turbidez, 

paralelamente 

pluviométrica. 

foi observada a ocorrência de precipita~ão 

Para as amostras de água do córrego, dreno e po~o artesiano, 

nos períodos em que ocorreram precipita~ões pluviométricas, os 

valores médios das determina~Ões do NMP de coliformes totais e 

coliformes fecais foram de 1307,0, 41,0 e 4,4/100 mL e de 63,0, 

4,5 e 1,7/100 mL, respectivamente. Por outro lado, nos períodos 

em que não ocorreram precipita~ões pluviométricas os valores 

médios das referidas determina~ões foram de 387,0, 20,0 e 3,5/100 

mL e de 92,0, 3,0 e 1,8/100 mL, respectivamente. 

Os NMP de estreptococos fecais e o número de microrganismos 

mesófilos revelaram-se, na presen~a de precipita~ões 

pluviométricas, com valores médios de 15,6, 4,3 e 1,5/100 mL e de 

1318,0, 44,6 e 41,7 UFC/ml nas amostras de água do córrego, dreno 

e po~o artesiano. Na ausência de precipita~ões pluviométricas 



esses valores médios foram de 15,0, 2,5 e 2,0/100 mL e de 481,0, 

29,0 e 26,0 UFC/mL, respectivamente. 

Os valores médios do pH, temperatura e turbidez nas amostras 

de água do córrego, dreno e po'o artesiano, quando ocorreram 

precipita,ões pluviométricas, foram de 6,8, 5,3 e 7,1; 20,9, 23,8 

e 29,8oc e de 18,2, 2,7 e 2,9 ntu. Quando as precipita,ões 

pluviométricas não ocorreram os valores médios das referidas 

determina,ões foram de 6,8, 5,2 e 7,0; 18,5, 22,2 e 29,5°C e de 

10,2, 1,8 e 2,5 ntu, respectivamente. 

As varia,ões constatadas nos resultados obtidos nas análises 

bacteriológicas, físicas e químicas, nos períodos com e sem 

precipita,ões pluviométricas, revelaram-se mais acentuadas no 

manancial representado pelo córrego, sendo seguido pelo dreno e 

po'o artesiano, respectivamente. 

A turbidez das amostras de água dos três mananciais de 

abastecimento estudados foi o parâmetro físico que mais 

apresentou correla~ões positivas significativas com os números de 

microrganismos pesquisados. 

As amostras de água dos três mananciais foram submetidas, 

ainda, à verifica,ão da provável origem da polui~ão fecal, 

através da razão CF/EF, sendo possível determinar sómente a 

origem da polui,ão fecal observada nas amostras obtidas no 

córrego, que foi definida como sendo humana. 

Os resultados obtidos· revelaram que as amostras de água 

colhidas no córrego, dreno e no po~o artesiano apresentaram 

características bacteriológicas, físicas e químicas diferentes 

frente à ocorrência de precipitações pluviométricas, sendo que as 

amostras do córrego foram as que evidenciaram maior influência 

desse fator. 



Novos estudos devem ser realizados sobre o comportamento de 

diferentes fontes de abastecimento pÚblico de águas superficiais 

e subterrâneas, t'rent e · . as 
\ 

\mesmas variaç:Ões de condiç:Ões 
I 

climáticas, principalmente a ocorrência de precipitaç:Ões 

pluviométricas, pois o conhecimento desse comportamento 

possibilita a·tomada de medidas preventivas com a finalidade de 

promover e proteger a saúde da populaç:ão consumidora. 



SUMMARY 

An anal~sis was carried out in 572 water samples, over a 

period of 52 weeks, in arder to know some bacterio1ogica1, 

ph~sical and chemical caracteristics and their eventual relations 

wit h r a in fa 11. Wat er sam'p 1 es were coll ect ed from 11 point s o f 3 

sources of watter public suppl~, a stream, a drain and an 

artesian well, in Jaboticabal-SP. 

Each water sample was submitted to the most probable number 

<MPN/100 mL>> determinations of total coliforms, fecal coliforms, 

fecal streptococcus, determinations of mesoph~lic microorganisms 

<CFU/mL>, pH, temperature and turbidit~. At the same time, the 

occurrence of rainfall was recorded. 

For a11 the water samples from the stream, the drain and the 

artesian well, collected during periods that rainfall occurred, 

the 

40.7 

On 

mean values of total and fecal coliforms MPN were 1307.0, 

and 4.4/100 mL and 62.7, 4.5 and 1.7/100 mL, respectivel~. 

the other hand, during the periods when rainfa11 was not 

observed the mean values of the above mentioned determinations 

were 387.0, 20.0 and 3.5/100 mL and 92.0, 3.0 and 1.8/100 mL, 

respectivel~. 

The MPN of fecal streptococcus and the number of mesoph~lic 

microorganisms revealed, with the occurrence of rainfall, mean 

values of 15.6, 4.3 and 1.5/100 mL and of 1318.0, 44.6 and 41.7 

CFU/ml in the stream, drain and artesian we11 water samples. 

When rainfa11 did not occur, the mean values were 15.0, 2.5 and 

2.0/100 ml and 481.0, 29.0 and 26.0 CFU/mL, respectivel~. 

The mean values of pH, temperature and turbidit~ observed in 



the stream, drain and artesian well water samples, when rainfall 

occurred were 6.8, 5.3 and 7.1, 20.9, 23.8 and 29.8°C and 18.2, 

2.7 and 2.9 ntu. When rai~fal~ did not occur, the mean values of 
\ 

the determinations were 6.8, 5.2 and 7.0, 18.5, 22.2 and 29.5°C 

and 10.2, 1.8 and 2.5 ntu, respectivel~. 

The variations observed in the results of bacterial, 

ph~sical and chemical anal~sis, with or without rainfall, were 

more accentuated in the stream water, drain and artesian well, in 

this arder. 

The turbidit~ o f water samples was the ph~sical 

characteristic that showed better correlation with the number of 

the microorganisms anal~sed. 

The probable origin of fecal polution for water samples from 

the 3 sources were also researched b~ the FC/FS ratio, that made 

possible to determine onl~ the origin of the fecal polution 

observed in samples from the stream, found as being of human 

origin. 

The results obtained revealed that the water samples from 

the stream, the drain and from the artesian well showed different 

bacteriological, ph~sical and chemical characteristis when 

cofronted with rainfall and the stream samples were more 

influenced b~ that factor. 

Other studies should be dane about the behaviour of 

different surface and ground water suppl~ sources, related to the 

same climatical condition varitions, mainl~ the occurrence of 

rainfall, since the knowledge of this behaviour makes possible to 

adopt preventive measures aiming at to promete and to protect the 

health of the consumer population. 
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1. I NTRODUCÃO 

A água é o composto químico mais abundante e mais amplamente 

distribuído em nosso planeta. Em seu estado natural é um dos 

compostos de maior pureza que se conhece, porém, na atualidade, 

dificilmente se encontra uma fonte de água doce que não tenha 

suas características alterada pelo homem. 

A água doce em estado líquido corresponde a menos de 1Y. da 

quantidade de água do planeta. Dessa parcela, cerca de 97Y. 

encontra-se nos interstícios do solo e subsolo, constituindo os 

recursos hídricos subterrâneos, enquanto que os 3Y. restantes 

constituem os recursos hídricos superficiais representados pelos 

rios, córregos e lagos <YASSUDA , 1965>. 

Séculos antes da era bacteriológica, o homem ja suspeitava 

que a água tinha algo a ver com a transmissão de doenças. A mais 

de 2.500 anos, durante a era "pré Cristã", Hipócrates em seu 

tratado sobre ares, águas e lugares, descreveu com mais detalhes 

o papel da água, relacionando as causas das enfermidades com 

diferentes águas, o vento e o declive do terreno <CHADWICK & 

HANN, 1950 > • 

Data da publicação da renomada investigação de John Snow, 

sobre a epidemia de cólera em Londres ocorrida no ano de 1854, 

que causou cerca de 500 óbitos em 10 dias, o conhecimento da 

transmissão de doenças infecciosas pela água utilizada como 

bebida. 

A descoberta de agentes etiológicos de doenças como a do 

Vibrio cholerae em 1854 <SHEWAN & VERON, 197 4)' Entamoeba 

histolitica em 1875 <AMARAL & PONTES, 1964), Sa1mone11a t~phi em 
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1886, Salmonella enteritidis em 1888, Shigella d~senteriae em 

1898 e Salmonella parat~phi em 1902 <COWAN, 1974> e de suas 
\ 

elimina~5es pelas fezes, escla~eceu o papel da água como veículo 

de transmissão de agentes de doen~as infecciosas e parasitárias, 

partindo destas datas os maiores cuidados com a prote~ão das 

àguas, tendo como meta a seguran~a da popula~ão consumidora 

<CHRISTOVÃO, 1974>. 

A coleta e elimina~ão de resíduos da atividade humana é um 

dos fatores relevantes na contaminação dos corpos d'água, 

utilizados como fontes para o abastecimento p~blico, constituindo 

um dos grandes problemas de Sa~de P~blica em diversas partes do 

mundo, pois tal contamina~ão está ligada ao desenvolvimento de 

uma região. 

Muitas vezes, a introdução de microrganismos patogênicos na 

água é devida a contamina~ão por fezes humanas e animais, 

proveniente~ de águas residuais urbanas e agrícolas <GONZALES e 

cols., 1982). A esse respeito, LINTON e cols.(1974) consideram o~ 

esgotos urbanos os principais contribuintes para o n~mero de 

bactérias no ambiente aquático. 

Os resíduos provenientes de animais são, frequentemente, 

responsáveis pela poluição de águas superficiais e subterrâneas 

em muitas regi5es. Pela a~ão das chuvas, esses resíduos chegam às 

aguas devido, principalmente, ao arraste desse material rico em 

matéria orgânica e microrganismos das áreas onde existe animais 

<DORAN, 1979). Esse mesmo autor, verificou pequena diferença 

entre os n~meros de coliformes totais obtidos em águas de 

escoamento de áreas utilizadas para pastagens de animais, e os 

provenientes de áreas sem pastagem. Entretanto, o autor verificou 

que os n~meros de coliformes fecais encontrados, foram de 5 a 10 
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vezes .maiores nas águas de escoamento de áreas utilizadas para 

pastagens. 

ELLIS & HcCALLA (1978), referem que mais de 20 doen,as podem 

ser potencialmente transmitidas ao homem por dejetos animais, 

através da contamina,ão de suprimentos de água. 

A contamina,ão da água por microrganismos pode ocorrer na 

fonte de capta,ão, na esta,ão de tratamento ou durante o trajeto 

que a água percorre até chegar ao consumidor. A esse respeito, 

HELHER (1975), afirma que todos os sistemas de distribui,ão de 

água apresentam fugas, existindo, portanto, risco de 

contamina,ão. 

Em países não desenvolvidos ou em desenvolvimento, as águas 

residuais de áreas agrícolas e urbanas contendo altos níveis de 

microrganismos patogênicos entéricos são comumente descarregadas 

no ambiente, sem tratamento ou inadequadamente tratadas, 

representando risco à Saúde Pública. Assim, nestes países ainda a 

grande preocupa,ão é a luta contra as enfermidades transmissíveis 

de origem hídrica, enquanto que nos países desenvolvidos ja se 

dá aten,aõ a certas enfermidades não transmissíveis relacionadas 

com a água de abastecimento público <GIROULT, 1977). 

FERLEY e cols. (1986), estudando o risco à saúde ligado ao 

consumo de água verificaram em popula,ões que ingeriam água de má 

qualidade bacteriológica, um risco 3,5 vezes maior de adquirir 

doen,as gastrintestinais agudas. Esses autores concluíram ainda, 

que os padrões bacteriológicos são um relevante indicador de 

risco à saúde da popula,ão consumidora. 

LOGSDON & LIPPY <1982) relatam que em Cincinnati, Estados 

Unidos, ocorreram redu,ões de 93Y..e 9óY. do número de óbitos por 

febre tifóide, com o início da filtra,ão da água de consumo 
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público em 1907 e da desinfecção pelo cloro em 1915, 

respectivamente. 

O fornecimento de água de boa qualidade bacteriológica, é um 

dos fatores importantes na manutenção e promoção da saúde da 

população consumidora. A esse respeito, ESREY e cols.(1985) 

obtiveram, apenas com a melhora da qualidade da água de consumo 

em uma comunidade, redução de 18~ na ocorrência de enfermidades 

diarréicas em crianças. 

PETERSEN e HINES (1960), observaram que em comunidades 

servidas com água contendo coliformes a taxa de ataque para 

doenças gastrintestinais era de 14~, enquanto nas comunidades 

servidas com águas sem coliformes, tàl proporção era de 9~. 

A maioria das enfermidades entéricas tem como risco comum a 

transmissão pela via fecal-oral, sendo os veículos mais comuns a 

água e os alimentos. Para se interromper esta cadeia de 

transmissão é muito importante oferecer-se à população, água 

microbiológicamente inócua <GONZALES e cols., 1982>. 

Diante da possibilidade da ocorrência de microrganismos 

patogênicos na água de abastecimento público e em decorrência das 

dificuldades da pesquisa direta desses microrganismos, podem ser 

empregados, na avaliação da qualidade microbiológica da agua, 

grupos ou espécies de microrganismos facilmente detectáveis e 

enumeráveis. A presença desses microrganismos pode ser indicativa 

da exposição da água à condiçÕes que possam ter permitido a sua 

contaminação por espécies patogênicas. 

Após o aporte dessas espécies patogênicas ao corpo d'água, as 

mesmas podem se manter no meio e então serem transmitidas através 

da água aos homens e animais. A essse respeito, GlOYNA & ROHLICH 

<1980) relatam a sobrevivência em água doce da Salmonella tYphl e 
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Shigella d~senteriae por períodos de 100 e 160 dias; enquanto que 

em pesquisas realizadas por HOOD e NESS (1982) e FILIP e cols. 

(1988), foram verificadas as. sobrevivências, também em água doce, 
i 

do Vibrio cholerae e Salmone11a t~phimurium por 7 e 100 dias, 

respectivamente. 

Os grupos ou espécies de microrganismos utilizados com essa 

finalidade são denominados ''indicadores". Os indicadores mais 

utilizados para a polui~ão de origem fecal são os coliformes 

totais, coliformes fecais e os estreptococos fecais. 

ZMIROW e cols.(1987>, em um estudo sobre a ocorrência de 

doenças gastrintestinais relacionadas com a presença de bactérias 

indicadoras na água de consumo, observaram que os coliformes 

totais e microrganismos heterotróficos mesófilos aeróbios ou 

facultativos viáveis quando presentes isoladamente em uma amostra 

de água, não tem grande valor preditivo de risco. Por outro lado, 

esses autores afirmam que os coliformes fecais e os estreptococos 

fecais tem um bom valor preditivo de risco, que aumenta quando 

esses dois indicadores ocorrem simultaneamente em uma amostra de 

água. 

A presença de coliformes totais em uma amostra de água não 

indica nescessariamente poluição de origem fecal, tendo sido 

verificada, por SWOROBUCK e cols. (1987) a presen~a de coliformes 

autoctones mesmo em águas subterrâneas. HENDRICKS (1972) 

demonstrou a multiplicação de coliformes totais em água com 

temperatura superior a 20oc. A este respeito, REID e cols.(1961) 

e DUTKA e cols.(1969) constataram a multiplicação de coliformes 

totais em água de rio que recebia matéria orgânica. Entretanto, 

os coliformes fecais quando presentes na água, são considerados 

um importunte indicador de polui~ão fecal e quando encontrados 
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simultaneamente com os estreptococos fecais podem indicar a 

provável origem da poluição fecal na água ( BARBARO e cols 1969; 
1 

GELDREICH & KENNER, 1969; LIN e cols.,1974; FALCÃO e cols., 

1978). 

A importância dos coliformes fecais como indicadores da 

possível presença de patogênicos entéricos pode ser observada na 

pesquisa de MARTINS (1979> que verificou uma relação praticamente 

linear entre a presença de coliformes fecais e o isolamento de 

Salmone11a em água doce. 

GELDREICH (1972), constatou um acentuado aumento na 

frequência de isolamentos de salmonelas em amostras de água 

quando o número mais provável <NHP> de coliformes fecais era 

superior a 200/100 ml e quando os NHP destas bactérias eram 

superiores a 2000/100 mL, isolavam-se salmonelas de quase 100~ 

das amostras de água analisadas. 

No ambiente aquático os microrganismos indicadores de 

polui,ão de origem fecal têm pequena ou nenhuma chance de se 

multiplicar, pois, ao contrário, tendem a ser progressivamente 

destruídos <BUTTIAUX & BOULDIER. 1960>. Deve-se salientar 

entretanto, que a ocorrência de um simples organismo específico 

de contaminação de origem fecal na água é muito significativo 

CBUTTIAUX & HOSSEL. 1961). A esse respeito, estudos reali2ados 

por DUTKA (1973> e FLINT (1987) demonstraram que os estreptococos 

fecais apresentam um decréscimo no número inicial quando no 

ambiente aquático, e não foi obtida a multiplicação da 

Escherichia coli em água de rio nas condiçÕes naturais. 

Recentemente o uso dos coliformes totais como indicadores 

bacteriológicos de poluição fecal em agua não tratada é 

questionado, tendo aumentado o interesse pelos coliformes fecais 
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e estreptococos fecais <DUTKA, 1973). Segundo LAMKA e cols. 

<1980), os coliformes totais na água estão relacionados com a 

água de escoamento que arrasta esses microrganismos do solo ao 

corpo d'água. 

Segundo GELDREICH (1970> o uso da rela~ão coliformes 

fecais/estreptococos fecais, pode indicar a provável origem 

humana ou animal da polui~ão da água. Baseia-se esse método na 

diferen~a de concentra~ão desses indicadores nas fezes humanas e 

animais, sendo considerados valores dessa rela~ão igual ou maior 

a 4 como polui~ão de origem humana e abaixo de 0,7, como sendo de 

origem animal. 

MARTINS e cols.(1984), em estudo realizado no Rio Atibaia, 

SP, utilizando-se da rela~ão coliformes fecais/estreptococos 

fecais, obtiveram resultados que indicaram contamina~ão fecal de 

origem humana no referido rio. Esses autores concluíram também 

que a aplicação dessa relação entre os dois indicadores pode ser 

utilizada na caracterização da origem da contaminação fecal em 

aguas de rio em regiões subtropicais. 

A maior sobrevivência dos estreptococos fecais, em relação 

aos coliformes fecais em águas superficiais e subterrâneas foi 

verificada por GELDREICH (1967), MC FETERS e cols. 

BITTON e cols. (1983). 

GELDREICH & KENNER (1969) sugerem que o emprego da 

coliformes fecais/estreptococos fecais é válida apenas 

(1974) e 

relação 

até 24 

horas após a contaminação do corpo d'água, ocorrendo com o passar 

do tempo uma diminuição no valor dessa relação. Observam os 

mesmos autores que para as águas subterrâneas essa relação deve 

ser aplicada com cautela, principalmente por não se conhecer o 

momento da contamina~ão do corpo d'água, fato esse nem sempre 
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possível de ser estabelecido. 

CABELLI <1983), estabelece que a concentra~ão de 

estreptococos fecais na água está relacionada com a ocorrência de 

gastrenterites de origem viral na popula~ão consumidora. A 

presen~a dessas bactérias em número de 10/100 mL de água leva a 

uma estimativa de uma partícula viral/500 litros de água (COHEN & 

SHUWAL, 1973). 

A presen~a de estreptococos fecais na água em números 

detectáveis indica, segundo BARTLEY & SLANETZ (1960), 

definitivamente contamina~ão fecal de origem humana ou animal. 

ZMIROW e cols. (1987) consideram que os estreptococos fecais 

são os melhores indicadores de possíveis efeitos na saúde da 

popula~ão consumidora de águas subterrâneas não tratadas. 

Segundo LENNETTE e cols. (1974), a presen~a de bactérias 

heterotróficas mesófilas aeróbias ou facultativas viáveis em água 

de consumo, pode indicar a e~istência de diversos grupos de 

microrganismos patogênicos e oportunistas constituindo portanto 

risco à saúde da popula~ão consumidora. 

Um elevado número de bactérias heterotróficas mesófilas 

aeróbias ou facultativas viáveis em um sistema de abastecimento 

de água indica a potencial presen~a de patogênicos, bem como, 

pode interferir na detec~ão de coliformes <GELDREICH e cols, 

1972; LAMKA e cols.,1980). A presen~a dessas bactérias na água 

pode indicar ainda uma deteriora~ão na qualidade da água de 

consumo e também um processo de desinfec~ão inadequado 

(LeCHEVALLIER e cols.,1980). 

Segundo GELDREICH <1972), quando a popula~ão de 

microrganismos não coliformes na água e~cede a 1.000/ mL ocorre 

uma diminui~ão na detec~ão de coliformes. Mascarando a detec~ão 
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em amostras de água, os microrganismos 

mesófilos aeróbios ou facultativos viáveis podem 

se subestimar os riscos da água à saúde da 

popula~ão consumidora. Portanto, o limite de 500 UFC/mL na água 

de abastecimento deve ser considerado, pois, limita-se a 

densidade de microrganismos antagonistas que podem suprimir a 

detec~ão de coliformes, reduzindo-se o risco de se consumir água 

com microrganismos patogênicos. 

A esse respeito, AHMED e cols.C1967) verificaram que em 72Y. 

dos casos de ocorrência de microrganismos patogênicos na água, 

sem a detec~ão de coliformes, as contagens de microrgan1smos 

mesófilos foram superiores a 500 UFC/mL. 

Segundo LeCHEVALLIER e cols. (1980), 30Y. dos microrganismos 

mesófilos isolados de água são patogênicos oportunistas. A 

presen'a de micror~anismos mesófilos oportunistas resistentes a 

antibióticos podem representar riscos à popula~ão consumidora, 

sendo isto relevante em indivíduos imunodeprimidos; é importante 

salientar que segundo ARMSTRONG e cols. (1982), o tratamento da 

água é um fator que contribui para selecionar bactérias mesófilas 

resistentes a antibióticos. 

Dentre 

influenciam 

os paramêtros físicos e químicos da água que 

o número de microrganismos pode-se citar a 

temperatura, o pH e a turbidez. A ocorrência de precipita~ão 

pluviométrica também e um fator bastante importante que interfere 

no número de microrganismos em um corpo d'água 

1978). 

CCHRISTOVÃO, 

Segundo JDNES (1971), a temperatura~ o pH e a turbidez da 

água, . bem como a precipita~ão pluviométrica, são os fatores mais 

importantes que influenciam o número de microrganismos em um 
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corpo d''gua. A esse respeito, foi verificado por TAYLOR (1941) a 

eleva~~o do n~mero de coliformes em um corpo d',gua com o aumento 

da temperatura e da precipitaç~o pluviométrica. HENRY & LOPES, 

(1978) verificaram que a temperatura da 'gua e a ocorrência de 

precipitaç~o pluviométrica foram os fatores mais importantes na 

eleva~~o do n~mero de bactérias coliformes na 'gua de represas, 

principalmente pelo significativo carreamento de materia orgânica 

ao corpo d''gua. 

GOSHKO e cols. (1983) n~o encontraram rela~~o entre o n~mero 

de microrganismos heterotróficos mesófilos aeróbios ou 

facultativos vi,veis e a temperatura da 'gua, associando esse 

fato ao pequeno intervalo de variaç~o entre as temperaturas das 

amostras de 'gua, que foram sempre inferiores a 5oc. A esse 

respeito, FEACHEM (1974) observou, também, que devido à 

ocorrência de pequena variaç~o da temperatura nos corpos d''gua 

estudados, n~o houve influência significativa desse fator na 

concentraç~o bacteriana dos mesmos. 

DEL VALLE & CASTREJóN (1984) verificaram uma pequena 

influência da temperatura no n~mero de microrganismos quando o 

intervalo de varia~~o entre as temperaturas das amostras de 'gua 

era pequeno, porém, com grandes intervalos de varia~~o, com o 

aumento da temperatura ocorria um aumento no número de 

microrganismos heterotróficos mesófilos aeróbios ou facultativos 

vi,veis presentes na 'gua. Um maior número e uma maior . 

diversidade de microrganismos heterotróficos mesófilos aeróbios 

ou facultativos vi,veis foram obtidos por LeCHEVALLIER e cols. 

<1980), em amostras de 'gua em épocas de temperaturas mais 

elevadas. 
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Em ·um estudo da água de consumo da rede municipal da cidade 

de Guadalajara, México, FERNANDEZ ESCARTIN & SALDANA LOZANO 

(1964) encontraram um número de bactérias mesófilas máximo na 

época do verão. HAAS e cols. (1963) verificaram que os 

microrganismos mesófilos podem se reproduzir no sistema de 

distribui~ão de água e que tal reprodu~ão é influenciada pela 

temperatura. 

GOCKE & RHEINHEINER (1966) encontraram um maior número de 

microrganismos mesófilos em águas de rio, na época em que as 

temperaturas eram mais elevadas. DE LA ROSA e cols. (1967) 

constataram contagens de microrganismos mesófilos mais altas em 

épocas em que tanto a temperatura quanto o caudal se mostravam 

mais elevados. 

Em estudos realizados por PEDRO e cols. (1966), em corpos 

d'água que recebiam polui~ão constante, não foi verificada 

diferen~a significativa nos níveis de poluição fecal entre os 

meses de inverno e verão. 

CARNERY e cols. (1977) não obtiveram em amostras de água de 

rio, correla~ão significativa entre os valores da temperatura da 

água e os números de coliformes totais e fecais obtidos. Em 

estudos realizados a nível de campo, foi observada ausência de 

rela~ão significativa entre os números de coliformes totais, 

coliformes fecais e de estreptococos fecais obtidos e a 

temperatura da água <PAGLIARDINI e cols., 1976 ; GOYAL e cols., 

1977). 

HAC FETERS e cols. (1974) verificaram a ocorrência de 

correlação negativa entre os números de coliformes fecais e 

estreptococos fecais e a temperatura da água; segundo esses 

autores isso ocorreu devido a um aumento na taxa de 
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desses'microrganismos com o aumento da temperatura da água. 

EL-SHARKAWi e cols. (1989> constataram que a eleva~~o da 

temperatura da água acarretav~ um aumento na taxa de mortalidade 

de microrganismos não autóctones. Esses autores observaram, 

ainda, que n~o havia diferen~a no tempo de sobrevivência de 

Sa1mone11a t~phi, Shigella sp e Escherichia coli <bactérias 

usadas no teste> em temperaturas entre 2soc e 35oc, mas todas 

foram destruídas à temperatura de 40oc. 

Estudando a viabilidade dos estreptococos fecais e dos 

co1iformes em água de rio, BARTLEY & SLANETZ (1960), obtiveram 

uma pequena varia,ão no número desses microrganismos à 

temperatura de soe, ocorrendo, entretanto, um decréscimo 

acentuado no número dessas bactérias à temperatura de 260C. COHEN 

& SHUWAL (1973) verificaram que em épocas de temperatura elevada 

e radia~ão solar intensa, houve maior diminui~ão dos números de 

coliformes fecais e estreptococos fecais nas águas do Rio 

Jordão. A esse respeito, MANCINI (1978) sugere que a temperatura 

da agua é o fator mais importante no desaparecimento de bactérias 

de origem fecal em água doce. Entretanto, segundo CARNEY e cols. 

(1975) o aumento de nutrientes nos sistemas aquáticos podem 

proteger os microrganismos present~s, do efeito da temperatura. 

As variações do pH, como acidez ou alcalinidade excessivas, 

restringem o número de mi~rorganismos na água, ocorrendo as 

maiores popula,ões de microrganismos em águas cujo pH se encontra 

na faixa entre 6,6 e 7,0 <DEL VALLE & CASTREJóN, 1984). 

COLLINS (1960) obteve corre1a,ão positiva entre a ocorrência 

de precipitação pluviométrica e a turbidez em amostras de águas 

superficiais. Segundo REASONER <1988), a turbidez da água 

interfere na inativação dos microrganismos pelo cloro, na 
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persistência de cloro residual e na determina~ão do número de 

microrganismos. 

Um aumento da turbidez da água pode representar risco 
' 

potencial à saúde da popula~ão consumidora por acarretar uma 

diminu~ão na eficiência da desinfec~ão pelo cloro <HOFF, 1978; 

LeCHEVALIER e cols., 1981; RIDGWAY & OLSON, 1982). Esse risco e 
relevante, pois, a desinfec~ão é, no processo de tratamento da 

água, a última barreira de proteção para garantir o fornecimento 

de água microbiológicamente inócua à popula~ão <HOFF, 1978). 

A turbidez da água reflete um aumento de nutrientes que 

influenciam o crescimento de microrganismos heterotróficos 

mesófilos aeróbios ou facultativos viáveis, que pode mascarar 

a detec~ão de coliformes <GELDREICH e cols., 1972; LeCHEVALLIER e 

cols., 1980). Estes autores afirmam que em uma água com turbidez 

de 10 ntu é oito vezes mais provável a presen'a de microrganismos 

patogênicos que em uma água com turbidez de 1 ntu. A esse 

respeito, AMBRAZIENE (1976) em 33 rios estudados, verificou a 

ocorrência de uma rela~ão linear entre a po1ui~ão orgânica e o 

número de mesófi1os na água. 

ROBECK e cols (1962>, verificaram que, na esta~ão de 

tratamento, quando a água filtrada apresentava turbidez 

inferior a 1 ntu, a passagem de partículas de vírus através dos 

filtros era muito pequena. Assim o aumento da turbidez mesmo que 

não exceda a 1 ntu, é sinal de um possível aumento na passagem de 

partículas de vírus, durante o processo de filtra~ão. 

GELDREICH (1972) observou que em águas com turbidez entre 5 e 

10 ntu a sobrevivência de coliformes foi de 36,2Y. e de 

microrganismos mesófilos 24,9Y., enquanto que em aguas com 

turbidez entre 1 e 5 ntu essas taxas de sobrevivência foram de 
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0,2X, respectivamente. 

água 

para 

HUDSON e cols. (1983) observaram na esta~ão de tratamento de 

em Bogotá, Ca18mbia, que,\ com a eleva~ão da turbidez de 0,2 

0,8 ntu, na água filtrada, ocorreu um aumento no número de 

microrganismos mesófilos de 5 UFC/ml para 12 UFC/ml. 

GOSHKO e cols. (1983) obtiveram correlação positiva, embora 

não significativa, entre a turbidez da água e o número de 

microrganismos mesófilos e coliformes. Esses mesmos autores 

tambim verificaram que essa correla~ãG ~s vezes não existe, sendo 

que nesse caso as fontes de bactérias mesófilas são diferentes 

das fontes de coliformes totais e fecais, fazendo com que fatores 

que afetam um grupo de bactéria podem não afetar o outro. 

Segundo RIDGWAY & OLSON (1982), no processo de desinfec~ão da 

água pelo cloro a turbidez da água é importante, pois, apesar do 

cloro residual na água estar relacionado negativamente com o 

número de microrganismos mesófilos , ~s ve2es se encontram altas 

contagens desses microrganismos com uma quantidade de cloro 

residual de até 0,6 mg/L; um dos mecanismos dessa resistência é a 

agrega~ão de microrganismos em partículas dissolvidas na água. 

SANDHU e cols. (1979), HAAS e cols. (1983) e LeCHEVALLIER e 

cols. (1988) obtiveram correla~ão positiva entre os números de 

microrganismos mesófilos e coliformes com a temperatura, pH e a 

turbidez da água. 

GONZALES e cols. (1982) verificaram a ocorrência de uma 

rela~ão direta entre o grau de precipita~ão pluviométrica e o 

número de coliformes totais em águas de mananciais de 

abastecimento, relacionando esse fato ao arraste de dejetos 

humanos e animais ao corpo d'água. 
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FEACHEM <1974) observou que houve um aumento acentuado no 

número de estreptococos fecais em água de rio após a ocorrência 

de chuvas, n~o obtendo uma associa,~o direta com os coliformes 

fecais. Esse autor associa o fato à contamina,~o da área 

adjacente ao rio por fe2es animais que contêm grande quantidade 

desses microrganismos, sendo as mesmas incorporadas rapidamente 

ao corpo d'água após as chuvas. 

WOODBRIDGE & GARRET <1969) obtiveram um aumento no número de 

coliformes totais em águas de rios, após a ocorrência de 

precipita,~o pluviométrica. Deve ser salientado que esta 

observa,~o foi feita também por VOELKER & HENKELEKIAN (1962> em 

águas subterrâneas, após a ocorrência de chuvas. Estudando a 

sobrevivência de microrganismos no solo, GLOYNA & ROHLICH (1980>, 

encontraram valores de 38 e 63 dias para os coliformes e 

estreptococos fecais, respectivamente. Esse fato pode 

proporcionar a permanência desses microrganismos no solo, com 

posterior arraste para os corpos d'água devido, principalmente, à 

precipita,~o pluviométrica. 

No Chile, CASTILLO & CORDANO (1975> estudando a contaminaç~o 

de origem fecal das águas do Rio Mapocho, constataram maior 

contaminaç~o por coliformes fecais nos meses de menor volume de 

água, relacionando o fato a uma maior de 

microrganismos na épocas de menor va2~o do referido rio. 

ESSIEN & OSUHOR (1979) verificaram menor ocorrência de 

indicadores de poluiç~o fecal em águas subterrâneas quando 

comparada com águas superficiais. SOWOROBUCK e cols. (1987) citam 

que dependendo da capacidade filtrante do solo, as águas 

subterrâneas podem se apresentar livres de polui,~o bacteriana e 

serem seguras como fonte de água para consumo; entretanto, 
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lençois aquáticos de pouca profundidade são influenciados pela-

água que percola da superfície e, portanto, sujeitos a 

McCABE e cols. (1970) analisaram 621 amostras de água 

subterrânea, e verificaram que 97Y. delas foram positivas para 

coliformes totais e fecais. No período de 1961 a 1969, 
. 
aguas 

subterrâneas poluídas foram responsáveis por mais de 50Y. dos 

surtos de doenças transmitidas pela água nos Estados Unidos. 

CRAUN & McCABE<1973) relatam que de 1946 a 1970, 18Y. dos casos de 

doenças transmitidas pela água nesse país foi devido à águas 

subterrâneas cloradas inadequadamente, quando o uso do cloro era 

o único tratamento efetuado. 

CRAUN (1988), também nos Estados Unidos, observou que 60Y. dos 

surtos de doenças gastrintestinais relacionadas com água de 

superfície, ocorreram em meses de temperatura mais elevada, 

relacionando esse fato à maior contaminação dessas águas durante 

esse período. Esse mesmo autor verificou que as as águas de 

superfície não tratadas ou inadequadamente tratadas foram 

responsáveis por 49Y. dos surtos de doenças gastrintestina1s de 

origem hídrica, no período de 1971 a 1985, nos Estados Unidos. 

ANDERSON & STERNSTROM (1986) estudando 32 surtos de doenças de 

transmissão hídrica na Suécia, verificaram que as causas estavam 

relacionadas com poluição da 
. 
agua ... 1n natura" e com a 

contaminação na rede de distribuição, coincidindo com uma 

cloração inadequada. 

Baseado no exposto, e tendo em vista a importância da água de 

consumo na promoção e preservação da saúde dos consumidores, foi 

realizado a presente investigação com a finalidade de atingir os 

objetivos que são apresentados a seguir. 



2. OBJETIVOS 

2.1. Verificar algumas características bacteriológicas, físicas 
' 

e químicas das águas de três mananciais de abastecimento 

público da cidade de Jaboticabal, SP, através das seguintes 

análises: 

a- Determinação do número mais provável de coliformes 

totais e fecais; 

b- Determinação do número mais provável de estreptoco-

cos fecais; 

c- Contagem padrão de microrganismos heterotróficos 

mesófilos aeróbios ou facultativos viáveis; 

d- Determinação do pH; 

e- Determinação da temperatura; 

f- Determinação da turbid~z. 

2.2. Verificar a influência da precipitação pluviométrica nas 

características bacteriológicas, físicas e químicas das 

águas dos três mananciais de abastecimento; 

2.3. Verificar nos períodos de ocorrência e ausência de preci-

pitação pluviométrica, as possíveis alterações no conteú-

do bacteriológico das águas dos três mananciais de abaste-

cimento durante o percurso entre a fonte e o consumidor; 

2.4. Detectar as possíveis origens da poluição fecal nos três 

mananciais de abastecimento estudados; 
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2.5. Constatar possíveis correla~ões existentes entre as varia

~ões das características físicas, química e bacteriológi

cas nas águas dos três mananc1ais de abastecimento; 

2.ó. Fornecer subsídios aos responsáveis pelo abastecimento de 

água na cidade de Jaboticabal, SP quanto ao comportamento 

dos três mananciais de abastecimento relativamente às ca-

racterísticas bacteriológicas, 

ríodos de chuva e de estiagem. 

físicas e químicas nos pe-



3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. CARACTERIZACaO DOS MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO 

3.1.1 Córrego- Este manancial é representado por um corpo 

d''gua de superfície denominadouC6rrego Rico", com uma extens~o 

aproximada de 15 Km da nascente ao ponto de capta,~o de água 

reali2ada pela Esta,~o de Tratamento de Água da cidade de 

Jaboticabal, SP. O referido manancial recebe um efluente de 

esgoto doméstico, proveniente de aproximadamente 2.000 pessoas de 

480 residencias, num ponto distante 10 Km do locãl de captação 

da água para tratamento. 

A ocupação das margens do referido c6rrego é feita por pro -

priedades rurais que se dedicam à agricultura, existinto apenas 

algumas criações de animais de médio porte. 

O manancial do c6rrego, após o tratamento convencional de sua 

agua, é responsável pelo abastecimento de 75Y. da população urbana 

da cidade de Jaboticabal, SP. 

3.1.2. Dreno- O dreno compreende um corpo d'água 

subterrâneo denominado "Dreno do Bairro Alto", com uma extensão 

de 1950m e profundidade média de 3,40 m. Da sua nascente até o 

ponto 

área 

ap6s a 

captação da água, este dreno percorre 1120 m sob 

pastagens e 830 m sob uma área urbani2ada. A sua 

desinfecç~o, através da utili2aç~o de hipoclorito 

uma 

água 

de 

s6dio, é fornecida ao abastecimento de, aproximadamente, 10 Y. da 

população urbana da cidade de Jaboticabal, SP. 



3.1.3. Po~o artesiano- Este manancial é representado pelo 

poç:o artesiano, denominado" Poç:o do DAE" Departamento de .:Íguas 

e Esgotos) tendo uma profundidade de 456 m e localizado na área 

urbana de Jaboticabal ao lado dos córregos do Serradinho e 

Jaboticabal, os quais recebem os esgotos doméstico e industrial 

da cidade, na forma "in natura''. Este poç:o artesiano, através da 

sua água ''in natura", abastece cerca de 4 X da populaç:~o urbana 

de Jaboticabal, SP. 

3.2. COLHEITA DE AMOSTRAS DE ~GUA 

3.2.1. AMOSTRAS ANALISADAS- Foram analisadas amostras de água 

obtidas em diferentes pontos, oriundos dos 3 mananciais: 

1. .:igua bruta do "Córrego Rico", colhida na entrada da estaç:ão 

de tratamento. 

2 • .:igua do "Córrego Rico" floculada, obtida da torneira de água 

floculada localizada no laboratório da estaç:~o de tratamento 

de água. 

3 • .:igua do "Córre-go Rico" de-cantada, colhida da torne-ira de

água decantada localizada no laboratório da estaç:~o de 

tratamento de água. 
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4. Água do "Córrego Rico" filtrada, colhida da torneira de água 

filtrada locali2ada no laboratório da esta~ão de tratamento 

e água. 

5. Água do "Córrego Rico" clorada, obtida da torneira do re

servatório de água clorada, na esta~ão de tratamento de água. 

6. Água de torneira localizada na entrada da residência, situada 

na ponta da rede de abastecimento, recebendo água tratada do 

"Córrego Rico". 

7. Água bruta do "Dreno do Bairro Alto", obtida na entrada do 

posto de clora~ão. 

8. Água clorada do "Dreno do Bairro Alto", colhida da torneira 

de água clorada localizada na sala do dosador de cloro. 

9. Água de torneira locali2ada na entrada da residência, situada 

na ponta da rede de abastecimento que recebe água clorada do 

"Dreno do Bairro Alto". 

10. Água bruta do "Poc:o Artesiano do DAE", colhida da torneira 

localizada na saída do poç:o. 

11. Água de torneira localizada na entrada da residência, situa

tuada na ponta da rede de abastecimento que recebe água "in 

natura" do "Po~o Artesiano do DAE". 



3.2.2. TÉCNICA EHPREGADA NA COLHEITA DE AHOSTRAS DE ÁGUA PA

RA AS ANÁLISES BACTERIOLóGICAS. 

De cada um dos 11 pontos referidos, foi colhida 1 amostra 
\ 

semanal, durante 52 semanas, tota1izando 572 amostras de água. 

Estas amostras foram colhidas assépticamente em frascos de 

vidro esterilizados, sendo que os utilizados para as amostras de 

água clorada continham 0,1 mL de uma soluçaõ esterilizada de 

tiossu1fato de sódio a 10Y. para cada 100 mL da amostra. 

Quando a colheita de amostra era realizada em torneira, esta 

era aberta, deiHando-se escorrer a água por 5 minutos. Após este 

tempo, a torneira era fechada e o seu bocal f1ambado. Após o 

resfriamento, a torneira era aberta e efetuava-se a colheita da 

amostra de água, num volume ocupando 2/3 da capacidade do frasco, 

a fim de permitir a operação de homogeneiza,ão da amostra. 

Quando a colheita era realizada diretamente do corpo d'água, 

o frasco era mergulhado a uma profundidade de cerca de 30 em, 

sendo mantido no frasco um volume de água ocupando 2/3 de sua ,, 

capacidade e imediatamente tampado. 

3.2.3. TÉCNICA DA COLHEITA DE AHOSTRAS PARA AS ANÁLISES Fi-

SICAS E OUiHICAS 

As amostras eram colhidas, simultaneamente, com as obtidas 

para as análises bacteriológicas, em frascos de plástico 

adequadamente limpos, com capacidade de 1.000 mL, diretamente das 

torneiras ou por imersão no corpo d'água. 
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3.2.4. TRANSPORTE DAS A"OSTRAS DE AGUA 

As amostras de água para as análises bacteriológicas eram 

transportadas em caixas de material isotérmico, contendo cubos de 

gêlo, para o Laboratório do Departamento de Medicina Veterinária 

Preventiva da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, 

UNESP, Campus de Jaboticabal, e as destinadas às análises físicas 

e químicas, ao Laboratório da Esta~ão de Tratamento de ~gua da 

cidade de Jaboticabal- SAAEJ. 

As análises bacteriológicas físicas e químicas eram 

iniciadas imediatamente após a chegada das amostras aos referidos 

laboratórios. O tempo decorrido entre a colheita dás amostras e o 

início das análises nunca ultrapassou de 2 horas. 

3.3. ANALISES BACTERIOLóGICAS 

DILUICÕES DAS A"OSTRAS DE AGUA <APHA, 1985> 

Para a obten~ão das dilui~Ões decimais, 10 mL da amostra de 

água eram adicionados a 90 mL de água peptonada a 0,1Y. 

esterilizada a 120oc por 15 minutos em autoclave, obtendo-se 

assim a diJui~ão a 10-1. Após a homogeneiza~ão, 10 mL desta 

diluição inicial eram adicionados a 90 mL do diluente, obtendo-se 

assim a dilui~ão a 10-2. Esta opera~ão era repetida, até se 

obterem as diluições 10-3 a 10-s, dependendo do tipo de amostra 

de água. 
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DETERHINACXO DO NúHERO HAIS PROV~VEL <NHP> DE BACTÉRIAS CO -

LIFORHES TOTAIS <APHA, 1985) 

Nesta determinação eram utilizados 5 tubos para cada volume 

da amostra e de suas diluições. Após a homogeneização,inoculava

se o volume de 10 ml da amostra não diluída em tubos de ensaio 

contendo 10 ml caldo lauril-sulfato triptose <Merck> em 

concentração dupla e tubos de fermentação de Durham; os volumes 

de 1 ml da amostra não diluída e de suas diluições eram 

inoculados em tubos de ensaio contendo 10 ml caldo lauril-sulfato 

triptose em concentração simples e tubos de fermentaçaÕ de 

Durham. 

Após a incubação por 24 horas a 35oc, a prova presuntiva era 

considerada positiva quando ocorria a presen~a de gás no tubo de 

Durham. Os tubos considerados negativos eram novamente observados 

após uma reincubação por mais 24 horas ~ mesma temperatura. 

A seguir, a partir dos tubos com produção de gás, após 24 ou 

48 horas de incubação, eram transferidas duas alçadas<alça com 3 

mm de 0> da cultura para tubos contendo caldo lactose- verde 

brilhante-bile 2Y. <Merck) e tubos de fermentação de Durham, a fim 

de serem realizadas as provas confirmatórias. Após a incubação 

por até 48 horas a 35oc, eram realizadas as leituras, 

considerando-se a prova confirmatória positiva quando ocorria a 

presença de gás no tubo de Durham. Levando-se em conta o número 

de porções positivas e a partir da tabela de Hoskins, era obtido 

o NMP de bactérias coliformes totais por 100 ml de água. 

Deve-se salientar que para as amostras de água "in natura" 

eram analisadas 5 porções de 10 ml e 1 ml da água não diluída e 

de 1ml das suas diluições decimais até a 10-5. Para as amostras 
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de água clorada eram analisadas 5 por~ões de 10 ml e iml da água 

n~o diluída e 1 ml da d~lui~~o a 10-1. 

DETERMINACXO DO NúMERO MAIS PROUÂUEL DE BACTÉRIAS COLIFORMES 

FECAIS <APHA, 1985> 

A partir dos tubos de caldo lauril-sulfato triptose, com 

prova presuntiva positiva para bactérias coliformes, eram 

transferidas duas al~adas (al~a com 3 mm de 0) da cultura para 

tubos contendo caldo EC <Merck> e tubos de fermenta~~o de Durham, 

previamente mantidos em banho-maria a 44,5oc± 0,2°C, durante 30 

minutos. Após a incuba~ão dos tubos inoculados, em banho-maria a 

44,50C ± 0,2oc, por 24 horas, eram realizadas as leituras, 

considerando-se prova positiva para bactérias coliformes fecais 

quando ocorria a presença de gás nos tubos de Durham. A seguir, a 

partir do número de porções positivas e com o auxílio da tabela 

de Hoskins, obtinha-se o NMP de bactérias coliformes fecais por 

100 ml de água. 

DETERMINACXO DO NúMERO MAIS PROUÂUEL DE ESTREPTOCOCOS 

FECAIS <APHA, 1985> 

Após homogeneicaç~o eram inoculadas 5 porçÕes de 10 ml da 

amostra não diluída em tubos contendo caldo dextrose-azida 

<Herck) em concentra~~o dupla. Eram também inoculadas 5 por~ões 

de 1 ml da amostra não diluída e das suas dilui~Ões em tubos 

contendo caldo dextrose-azida CMerck) em concentraç~o simples. 

Após a incubaç~o por 24 a 48 horas a 35oc, era considerada prova 

presuntiva positiva quando ocorria a turvaç~o do meio inoculado. 
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A seguir, a partir dos tubos com prova presuntiva positiva, era 

semeada uma al~ada de ~ada cultura em placas de Petri contendo 

ágar PSE <Pfeizer Selective Enterococcus) e incubadas por 24 a 48 

horas a 35oc; considerava-se a prova confirmatória positiva para 

estreptococos fecais, quando o crescimento bacteriano produzia no 

meio uma pigmenta,ão marrom escura, mostrando a ocorrência da 

hidrólise da esculina. 

A seguir, utilizando-se a tabela de Hoskins e a partir das 

por~ões positivas, era obtido o NHP de estreptococos fecais por 

100 ml de água. 

CONTAGEM DE MICRORGANISMOS HETEROTRóFICOS MESÓFILOS AERóBIOS 

OU FACULTATIVOS VIÂVEIS <APHA, 1985) 

Empregando a ·técnica de inocula~ão em profundidade, eram 

depositados volumes de 1 mL da amostra não diluída e de suas 

dilui,ões decimais em placas de Petri esterilizadas, em 

duplicata, aos quais eram adicionados 15 mL de ágar padrão para 

contagem <Herck), esterilizado, fundido e resfriado a 430C-450C. 

Após a homogeneiza,ão e solidifica,ão do ágar em temperatura 

ambiente, as placas eram incubadas em estufa a 35°C por 48 horas, 

sendo em seguida realizada a contagem do número de colônias. Para 

essa determina,ão eram escolhidas placas contendo entre 30 e 300 

colônias e, o número encontrado multiplicado pelo fator de 

dilui~ão, fornecia o número de unidades formadoras de colônias 

<UFC> de microrganismos heterotróficos mesófilos aeróbios ou 

facultativos viáveis por mL de água. 
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3.4. AN~LISES FiSICAS E QUiHICAS 

DETERHINAC!O DO'pH 

A determinação do pH das amostras de água era efetuada 

utilizando-se potenciômetro pH METER 7A. 

DETERHINAC!O DA TEMPERATURA 

A temperatura da água era determinada no momento da colheita 

das amostras, utilizando-se termômetro de filamento de mercúrio. 

DETERHINAC!O DA TURBIDEZ <CETESB, 1973> 

Uti1i2ava-se para essa determinação o turbidímetro de Hellige 

completo. Após a homogeneização da amostra, a mesma era colocada 

na cuba de 50 mm que acompanha o aparelho; utili2ando-se o filtro 

"dark" o aparelho era ligado e girava-se o mostrador até o 

desaparecimento perfeito do disco central, procedendo-se, neste 

momento, a leitura do resultado. 

O resultado obtido era lançado na abcissa do gráfico 

. correspondente a cuba de 50 mm e filtro "dark". Se o valor da 

ordenada cru2ava a curva padrão ou se a leitura fosse superior 

a i ppm, o resultado da turbidez era dado em ppm de Si02 <ntu>. 

Quando o valor da ordenada não cru2ava a curva padrão, era 

repetida a operação utilizando-se filtro "light"; se ainda não se 

obtivesse o resultado, a mesma opera~ão era repetida sem a 

utilização de filtro. Se ainda assim não se observasse resultado, 

era utili2ada a cuba de 20 mm e a amostra era diluída à 1/2, 
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sendo ~resultado obtido multiplicado por 2. 

DETERHINACXO DO TEOR DE CLORO RESIDUAL <CETESB, 1973> 

No momento da colheita das amostras era determinado o teor de 

cloro residual utilizando-se o comparador de disco para cloro 

(0 a 1 ppm) e como reagente uma solu~ão de ortotoluidina a 0,1r.. 

Para isto, eram colocados em uma das cubas de 13 mm do aparelho, 

10 mL de água a ser analisada e na outra cuba eram colocados além 

dos 10 mL de água, 0,5 mL de solução de ortotoluidina a 0,1r.. A 

cuba com o indicador era introdu2ida no orifício direito do 

aparelho e a outra cuba no lado esquerdo. Mantendo-se o aparelho 

contra a lu2 e olhando-se no visar a uma distância aproximada de 

25 em, girava-se o disco até se obter a coincidência das cores. 

Quando isto ocorria a leitura do teor de cloro residual era 

realizada diretamente. Caso a cor obtida estivesse compreendida 

entre dois filtros, o resultado para o teor de cloro residual era 

considerada como sendo a média aritmética dos dois valores 

obtidos. Se o valor detectado na leitura fosse superior ao máximo 

detectável pelo aparelho, as amostras eram diluídas e o resultado 

obtido era muliplicado pelo fator de dilui~ão. 

3.5. DETERHINAC~O DA PRECIPITAC~O PLUVIOMÉTRICA 

Esta determinação é realizada diariamente no setor de 

Agrometereologia da 

Veterinárias, UNESP, 

Faculdade de Ciências Agrárias 

Campus de Jaboticabal, empregando 

e 

o 

pluviômetro Ville de Paris. Assim, os dados referentes a 

ocorrência de precipitação pluviométrica, durante o período desta 
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investiga~~o, foram obtidos diariamente no referido setor. 

3.6. AN~LISE ESTATíSTICA 

Para verificar se as possíveis correlações entre os 

resultados das análises físicas, química e bacteriológicas eram 

significativas ou não, foi aplicado o teste T de Student, ao 

nível de 5Y. de probabilidade <NETER & WASSERMAN , 1974). 

Para efeito da análise, os valores que estiveram abaixo do 

limite mínimo de sensibilidade das técnicas utilizadas foram 

considerados como zero. 



4. RESULTADOS 

A tabela 1 apresenta as médias geométricas do número mais 

provável <NMP> de coliformes totais, coliformes fecais e de 

estreptococos fecais e do número de microrganismos heterotróficos 

mesófilos aeróbios ou facultativos viáveis nas amostras de água 

das fontes de abastecimento do córrego , dreno e poço artesiano, 

na presen~a de precipita~ão pluviométrica nas últimas 72 horas ou 

seja nos 3 dias que antecederam a colheita de amostras. 

Os NMP de coliformes totais das amostras de água do Córrego 

Rico, Dreno do Bairro Alto e Po~o Artesiano do DAE apresentaram 

valores médios de 1307,0, 41,0 e 4,4/100 mL, respectivamente. No 

que se refere aos coliformes fecais os valores médios obtidos 

foram de 63,0, 4,5 e 1,7/100 mL. Para os estreptococos fecais 

esses valores médios foram de 15,6, 4,3 e 1,5/100 ml para as três 

fontes de abastecimento analisadas. 

Os microrganismos heterotróficos mesófilos aeróbios ou 

facultativos viáveis apresentaram valores médios de 1318,0 UFC/mL 

para o córrego , 44,6 UFC/ml para o dreno e 41,7 UFC/mL para o 

poç:o artesiano. 

Na figura 1 visua1isa-se a representa~ão gráfica dos 

resultados apresentados na tabela 1. 

Na tabela 2 estão representadas as médias geométricas dos 

NMP de coliformes totais, coliformes fecais e de estreptococos 

fecais e do número de microrganismos heterotróficos mesófilos 

aeróbios ou facultativos viáveis nas amostras de água do córrego, 

dreno e poç:o artesiano, na ausência de precipitaç:ão pluviométrica 

nas ultimas 72 horas. 
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Os valores médios dos NMP de coliformes totais foram de 

387,0, 20,0 e 3,5/100 ml para as amostras de água do córrego 

dreno e po~o artesiano. Para os coliformes fecais esses valores 

médios foram de 92,0, 3,0 e 1,8/100 mL, respectivamente. Os NMP 

de estreptococos fecais apresentaram valores médios de 15,0/100 

ml nas amostras de água do córrego , 2,5/100 ml nas amostras de 

água do dreno e 2,0/100 mL nas amostras de água de po~o 

artesiano. 

São mostrados ainda nessa tabela os números médios de 

microrganismos heterotróficos mesófilos aeróbios ou facultativos 

viáveis cujos valores foram de 481,0 , 29,0 e 26,0 UFC/ml nas 

amostras de água do córrego dreno e po~o artesiano, 

respectivamente. 

Na figura 2 estão representados graficamente os resultados 

contidos na tabela 2. 

Os valores das médias geométricas dos NMP de coliformes 

totais, coliformes fecais e de estreptococos fecais e do número 

de microrganismos heterotróficos mesófilos aeróbios ou 

facultativos viáveis nas amostras de água do córrego , segundo a 

ocorrência de precipita~ão pluviométrica nas ultimas 72 horas, 

estão apresentados na tabela 3. Quando ocorreu precipita~ão 

pluviomética, os valores médios dos NMP de coliformes totais, 

coliformes fecais e de estreptococos fecais e o número médio de 

microrganismos heterotróficos mesófilos aeróbios ou facultativos 

viáveis foram de 1307,0, 63,0, 15,6/100 mL e 1318,o UFC/mL, 

respectivamente. Na ausência de precipita~ão pluviométrica esses 

números foram de 387,0, 92,0, 14,8/100 mL e 481 UFC/mL, 

respectivamente. 
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A figura 3 representa graficamente os resultados apresentados 

na tabela 3. 

A tabela 4 apresenta os valores das médias geométricas dos 

NHP de coliformes totais, coliformes fecais e de estreptococos 

fecais assim como os números médios de microrganismos 

heterotróficos mesófilos aeróbios ou facultativos viáveis nas 

amostras de água do dreno, segundo a ocorrência de precipitação 

pluviométrica nas ultimas 72 horas. Quanto aos valores médios dos 

NHP de coliformes totais, coliformes fecais e de estreptococos 

fecais, os mesmos foram de 41,0, 4,5 e 4,3/100 mL, quando ocorreu 

precipitação pluviométrica e de 20,·0, 3,0 e 2,5/100 mL na 

ausência de precipitação pluviométrica. Para microrganismos 

heterotróficos mesófilos aeróbios ou facultativos viáveis esses 

valores foram de 44,6 UFC/mL na presença de precipitação 

pluviométrica e 28,8 UFC/mL quando a precipitação pluviométrica 

não ocorreu. 

A representação gráfica dos resultados apresentados na tabela 

4 esta contida na figua 4. 

A tabela 5 apresenta os valores das médias geométricas dos 

NHP de coliformes totais, coliformes fecais e de estreptococos 

fecais e do número de microrganismos heterotróficos mesófilos 

aeróbios ou facultativos viáveis nas amostras de água do poço 

artesiano, segundo a ocorrência de precipitação pluviométrica nas 

últimas 72 horas. 

Quando ocorreu precipitação pluviométrica os valores das 

médias geométricas dos NHP de coliformes totais, coliformes 

fecais e de estreptococos fecais foram de 4,4, 1,8 e 1,5/100 mL. 

Na ausência de precipitação pluviométrica os valores médios dos 

NHP número mais provável desses microrganismos foram de 3,5, 1,8 



e 2,01100 mL, respectivamente. O número de microrganismos 

heterotróficos mesófilos aeróbios ou facultativos viáveis, .na 

ocorrência de precipita~ão pl~viométrica, apresentou valor médio 

de 41,7 UFC/mL. Quando não ocorreu precipita~ão pluviométrica tal 

valor foi de 26,0 UFC/ml. 

A figura 5 representa graficamente os resultados apresentados 

na tabela 5. 

Na tabela 6 estão representadas as médias geométricas dos NHP 

de coliformes totais, coliformes fecais e de estreptococos fecais 

e do número de microrganismos mesófilos aeróbios ou facultativos 

viáveis nas amostras de água córrego antes da clora~ão, segundo 

a ocorrência de precipita~ão pluviométrica nas ultimas 72 horas. 

Observa-se que os valores médios dos NHP de coliformes 

totais, coliformes fecais e de estreptococos fecais foram de 

21,0, 4,5 e 3,6/100 mL quando ocorreu precipita~ão pluviométrica. 

Na ausência de precipita~ão esses valores foram de 27,0, 7,2 e 

4,1/100 mL. Os valores médios observados para os números de 

microrganismos heterotróficos mesófilos aeróbios ou facultativos 

viáveis, na presen~a de precipita~ão pluviométrica e quando esta 

não ocorreu, foram de 86,7 e 46,1 UFC/mL, respectivamente. 

Na figura 6 estão representados graficamente os resultados 

apresentados na tabela 6. 

As médias geométricas dos NHP de coliformes totais, 

coliformes fecais e de estreptococos fecais e do número de 

microrganismos heterotróficos mesófilos aeróbios ou facultativos 

viáveis nas amostras de água do dreno antes da clora~ão e segundo 

a ocorrência de precipila~ão pluviométrica nas últimas 72 horas, 

estão apresentadas na tabela 7. 
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Verifica-se nessa
1 

tabela que os valores médios dos NMP de 

coliformes totais, coliformes fecais e de estreptococos fecais, 

na ocorrincia de precipita~~o piuviométrica, foram de 40,7, 4,5 e 

4,3/100 mL, 

pluviométrica 

respectivamente. Na ausência de precipitação 

esses valores foram de 20,0, 3,0 e 2,5/100 mL. O 

número de microrganismos heterotróficos mesófilos aeróbios ou 

facultativos viáveis apresentou valor médio de 44,6 UFC/mL na 

ocorrincia de precipita~ão pluviométrica e de 29,0 UFC/mL quando 

na ausência da mesma. 

A representação gráfica dos resultados apresentados na tabela 

7 está contida na figura 7 

A tabela 8 apresenta os valores das porcentagens médias da 

demanda de cloro nas redes de distribuiç~o da Estação de 

Tratamento de Água e do dreno, segundo a ocorrência de 

precipita~ão pluviométrica nas últimas 72 horas. 

Pode-se observar que a demanda de cloro média , na presença 

de precipitaç:ão pluviométrica, foi de 68,2X na rede de 

distribuiç:ão da estaç:ão de tratamento, e de 66,2X na rede de 

distribui~~o do dreno. No período de ausência de precipitação 

esses valores foram de 61,7X e de 56,0X ,respectivamente. 

A figura 8 representa gráficamente os resultados 

apresentados na tabela 8. 

Na tabela 9 são apresentados os valores das razões entre as 

médias geométricas dos NMP de coliformes fecais e de 

estreptococos fecais nas amostras de água do córrego , dreno e 

PO~O artesiano, segundo a ocorrência de precipitaç:~o 

pluviométrica nas ultimas 72 horas. Os valores d.essas razões nas 

referidas amostras de água, na presença de precipitaç:~o 

pluviométrica, foram de 4,0, 1,0 e 1,1, respectivamente. Na 



ausência de precipita~ão pluviométrica os valores foram de 6,1, 

1,2 e 0,9, respectivamente. 

A tabela 10 apresenta as médias geométricas dos NMP de 

coliformes totais, coliformes fecais e de estreptococos fecais e 

do número de microrganismos heterotróficos mesófilos aeróbios ou 

facultativos viáveis, nas amostras de água do córrego, dreno e 

po~o artesiano na saída para o abastecimento e nas pontas de rede 

correspondentes, considerando a presen~a de precipi~a~ão 

pluviométrica nas últimas 72 horas. Observa-se que nas amostras 

de água das saídas das fontes de abastecimento do córrego <ETA> 

e do dreno, e nas amostras de água das pontas de rede 

correspondentes, os valores médios dos NMP de coliformes totais, 

coliformes fecais e de estreptococos fecais foram de < 2,0/100ml. 

Os números médios de microrganismos heterotróficos mesófilos 

aeróbios ou facultativos viáveis nas referidas amostras de água 

foram 2,4 , 4,0 , 1,8 e 1,9 UFC/ml. 

Os valores médios dos NMP de coliformes totais, coliformes 

fecais e de estreptococos fecais nas amostras de água da saída do 

po~o artesiano foram de 3,5, 1,2 e < 2,01100 ml, respectivamente. 

Nas amostras de água da ponta da rede abastecida pelo referido 

po~o os valores médios dos NMP desses microrganismos foram de 

1,5 e 1,6/100 ml. Os números médios de microrganismos 

heterotróficos mesófilos aeróbios ou facultativos viáveis nestas 

amostras de água foram de 38,3 e 17,4 UFC/ml, respectivamente. 

Na tabela 11 encontram-se os valores das médias geométricas 

dos NMP de coliformes totais, coliformes fecais e de 

estreptococos fecais e do número de microrganismos heterotróficos 

mesófilos aeróbios ou facultativos viáveis, nas amostras de água 

do córrego, dreno e po~o artesiano na saída para o abastecimento 
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e nas pontas de rede correspondentes, na ausincia de precipita~ão 

pluviométrica nas últimas 72 horas. Pode-se verificar que nas 
\ 

amostras de âgua das saída~ das fontes de abastecimento do 

córrego <ETA> e do dreno e das pontas de rede correspondentes, os 

valores médios dos NMP de coliformes totais, coliformes fecais e 

de estreptococos fecais foram < 2,01100 ml. Os números médios de 

microganismos heterotróficos mesófilos aeróbios ou facultativos 

viáveis nas referidas amostras de água foram de 2,2 , 2,0, 1,5 e 

1,9 UFC/mL, respectivamente. 

Observa-se ainda que os valores médios dos NMP de coliformes 

totais, coliformes fecais e de estreptococos fecais nas amostras 

de água da saída do po~o artesiano foram de 2,6, 1,3 e 1,3/100 

mL, respectivamente. Na ponta de rede correspondente os valores 

médios obtidos para essas determinações foram de 1,3, < 2,0 e 

1,0/100 ml. Os números médios de microrganismos heterotróficos 

mesófilos aeróbios ou facultativos viáveis nas amostras de água 

obtidas na saída do po~o artesiano e na ponta da rede 

correspondente foram de 24,5 e 10,2 UFC/ml, respectivamente. 

A tabela 12 mostra a distribuição das porcentagens das 

amostras de água dos tris mananciais de abastecimento, na saída 

das fontes de abastecimento e nas respectivas pontas de rede, que 

se encontravam dentro do padrão regulamentar para águas de 

consumo alimentar, segundo a ocorrincia de precipitação 

pluviométrica nas ultimas 72 horas. Das amostras do córrego e do 

dreno colhidas na saída para abastecimento e nas suas respectivas 

pontas de rede, 100X das amostras se apresentaram dentro do 

referido padrão. Das amostras obtidas na saída do poço artesiano 

para o abastecimento e na sua respectiva ponta de rede, quando 

ocorreu precipitação pluviométrica, 52,2X e 39,0X das amostras se 
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mostraram dentro do padrão; por outro lado na ausência de 

precipitação pluviométrica nas últimas 72 horas, tais valo~es 

foram de 66,0Y. e 90,0Y.. 

A tabela 13 apresenta as porcentagens médias das reduções dos 

NMP coliformes totais, coliformes fecais e de estreptococos 

fecais e do número de microrganismos heterotróficos mesófilos 

aeróbios ou facultativos 

tratamento da água do córrego 

viáveis,nas diferentes fases de 

dentro da Estação de Tratamento de 

Água segundo a presença e ausência de 

pluviométrica nas últimas 72 horas. 

As figuras 9 e 10 representam graficamente 

apresentados na tabela 13. 

Na tabela 14 são apresentados os valores 

precipitação 

os resultados 

das médias 

aritméticas do pH, temperatura e turbidez das amostras de água do 

córrego dreno e poço artesiano, segundo a ocorrência de 

precipitação pluviométrica nas últimas 72 horas. 

Na ocorrência de precipitação pluviométrica os valores médios 

do pH das amostras de água do córrego , dreno e poço artesiano 

foram de 6,8, 5,3 e 7,1, respectivamente. Os valores médios da 

temperatura para as referidas amostras foram de 20,9°C, 23,8°C e 

29,8°C, enquanto que a turbide~ apresentou valores médios de 18,2 

ntu, 2,7 ntu e 2,9 ntu para as amostras de água do carrego 

dreno e poço artesiano, respectivamente. 

Relativamente ao pH, na ausência de precipitação 

pluviométrica, os valores médios obtidos nas amostras de água do 

córrego, dreno e poço artesiano, foram, respectivamente, de 6,8, 

5,2 e 7,0. A temperatura revelou-se com valores médios de 18,5°C, 

22,2°C e 29,5°C, enquanto que os valores medias da turbidez foram 

10,2 ntu, 1,8 ntu e 2,5 ntu, respectivamente. 
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As representa~ões gráficas dos resultados apresentados na· 

tabela 14 encontram-se nas figuras 11, 12 e 13. 

As tabelas 15, 16 e 17 apresentam os valores dos coeficientes 

de correla,ão, ao nível de 5Y., entre as análises físicas, química 

e bacteriológicas nas amostras de água do córrego, dreno e po'o 

artesiano. 
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TABELA 1 - Médias geométricas do número mais provável <NHP> de 
coliformes totais, coliformes fecais e de estreptoco
cos fecais e do número de microrganismos heterotrófi
cos mesófilos aeróbios ou facultativos viáveis, nas 
amostras de água do córrego, dreno e poço artesiano, 
na presença de precipitação pluviométrica nas últimas 
72 horas, Jaboticabal, SP, 1988/89. 

Origem das Hédias geo1étrícas do nú•ero 1ais provável/100 mL 

a11ostras de 
Coliformes totais Colifor1es fecais Estreptococos fecais 

água 

· Córrego 1307,0 63,0 15,6 

Dreno 41,0 4,5 4,3 

Poço artesiano 4,4 1,7 1,5 

UFC - Unidades Formadoras de Colônias. 

Hédias 
geométricas 

das contagens 
de mesófilos 

UFC/mL 

1318,0 

44,6 
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TABELA 2 - Médias geométricas do número mais provável <NMP> de 
coliformes totais, coliformes fecais e de estreptoco
cos fecais e do número de microrganismos heterotrófi
cos mesófilos aeróbios ou facultativos viáveis, nas 

Origem das 

amostras de 

igua 

Córrego 

Dreno 

Poç:o artesiano 

amostras de água do córrego, dreno e poço 
na ausência de precipitação pluviométrica 
72 horas, Jaboticabal, SP, 1988/89. 

H6dias geomitricas do ndmero mais provivel/100 ml 

Colitormes totais Coliformes fecais Estreptococos fecais 

387,0 92,0 15,0 

20,0 3,0 2,5 

3,5 1,8 2,0 

UFC - Unidades Formadoras de Colônias. 

artesiano, 
nas últimas 

H6dias 
geométricas 

das contagens 
dE· mesót'i los 

UFC/ml 

481,0 

29,0 

26,0 
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TABELA 3 - Médias geométricas do número mais provável <NMP) de 
coliformes totais, coliformes fecais e de estreptoco
cos fecais e do número de microrganismos heterotrófi
cos mesófilos aeróbios ou facultativos viáveis, nas 
amostras de água do córrego, segundo a ocorrência de 
precipita~ão pluviométrica nas últimas 72 horas, Jabo
ticabal, SP, 1988/89. 

OcorrÊncia Médias geo;étricas do nÚMero mais provável/100 rnL 

óe 
Coliformes totais Co1iformes fecais Estreptococos tecais 

precipitação 

Sim 1307,0 63,0 15,6 

Não 387,0 92,0 15,0 

UFC - Unidades Formadoras de Colônias. 

Hédias 
geométricas 

àas contagens 
d€· mesóti los 

UFC/~L 

1318,0 

481,0 



L 
o 
G 

10 

1 

0.1 

i-·-

i--
r---
i-·--
i--· 
--·--·· 
---
i----·-

CT 

C6RRI!GO 

CF EF 
MICRORGANISMOS 

Meaóflloa 

0 COM PA&CIPITAÇAO EEJ S&M PA&CIPITAÇAO 

OT-courormH totala;OP•Oollformea te
cala • EF-Eatreptoooooa teoala-NMP/'IOOinL 
YM6flloe • UFCIInL 

FIGURA 3- Logaritmo das médias geométricas <G> dos númg 
ros de microrgan1smos 1ndicadores pesqu1sados, 
nas amostras de água do manancial do carrego, 
com e sem preclpitação pluv1ométr1ca. 

44 



45 

TABELA 4 - Médias geométricas do número mais provável <NMP> de 
coliformes totais, coliformes fecais e de estreptoco
cos fecais e do número de microrganismos heterotrófi
cos mesófilos aeróbios ou facultativos viáveis, nas 
amostras de água do dreno, segundo a ocorrência de 
precipitação pluviométrica nas últimas 72 horas, Jabo
ticaba1, SP, 1988/89. 

Ocorrência Hédias geométricas do número mais provável/100 mL 

de 
Coliformes totais Coliformes fecais Estreptococos fecais 

precipita~ão 

Sim 41,0 4,5 4,3 

Não 20,0 3,0 2,5 

UFC - Unidades For1adoras de Colônias. 

Médias 
geom~tricas 

das contagens 
de mesófilos 

UFC/mL 

29,0 
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TABELA 5 - Médias geométricas do número mais provável <NMP> de 
coliformes totais, coliformes fecais e de estreptoco
cos fecais e do número de microrganismos heterotrófi
cos mesófilos aeróbios ou facultativos viáveis, nas 
amostras de água do po'o artesiano segundo a ocor
rências de precipita~ão pluviométrica nas últimas 72 
horas, Jaboticabal, SP, 1988/89. 

Ocorrência Hidias geomitricas do ndmero mais provivel/100 mL 

de 
Coliformes totais Coliformes fecais Estreptococos fecais 

precipita~ão 

Sim 

3,5 1,8 2,e 

UFC - Unidades Formadoras de Colônias. 

Hédias 
geométricas 

das contagens 
de mesófilos 

UFC/mL 

41,7 

26,0 
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TABELA 6 - Médias geométricas do número mais provável (NHP> de 
coliformes totais, coliformes fecais e de estreptoco
cos fecais e do número de microrganismos heterotrôfi
cos mesôfilos aerôbios ou facultativos viáveis, nas 
amostras de água do córrego antes da clora~ão, segundo 
a ocorrência de precipita~ão pluviométrica nas últimas 
72 horas, Jaboticabal, SP, 1988/89. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ocorrência Hidias geomitricas do ndmero mais provivel/100 mL 

de 
Coliformes totais Coliformes fecais Estreptococos fecais 

precipita~~o 

Sim 21,0 3,6 

Não 27,0 

UFC - Unidades Formadoras de Colônias. 

Hidias 
geométricas 

das contagens 
de mes6filos 

UFC/mL 

86,7 

46,1 
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TABELA 7 - Médias geométricas do número mais provável <NMP> de 
coliformes totais, coliformes fecais e de estreptoco
cos fecais e do número de microrganismos heterotrófi
cos mesófilos aeróbios ou facultativos viáveis, nas 
amostras de água do dreno antes da clora~ão, segundo 
a ocorrência de precipita~ão pluviométrica nas últimas 
72 horas, Jaboticabal, SP, 1988/89. 

H~dias geom~tricas do ndmero mais provável/100 mL 

de 
Coliformes totais Colifor~es fecais Estreptococos fecais 

precipita~io 

Sim 40,7 4,5 

Não 20,0 3,0 2,5 

UFC - Unidades Formadoras de Colônias. 

Hédias 
geométricas 

das contagens 
de mes6filos 

UFC/ml 

44,6 

29,0 
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TABELA B - Demanda de cloro média nas redes de 
água do córrego e do dreno, com e 
pluviométrica nas últimas 72 horas, 
1988/1989. 

Rede Demanda de cloro (X) 

de 
Com precipitação 

distribui~ão pluviométrica 

Esta~ão de tratamento 68,2 

Dreno 66,2 

53 

distribui~ão de 
sem precipitação 
Jaboticabal, SP, 

Sem precipitação 

pluvio11étrica 

61,7 

56,0 
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TABELA 9 - Valores das razões entre as médias geométricas do nú -
mero mais provável de coliformes fecais e de estrepto
cocos fecais nas amostras de água do córrego, dreno e 
poco artesiano, segundo a ocorrência de precipitação 
pluviométrica nas últimas 72 horas, Jaboticabal, SP, 
1988/89. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------Ocorrência 

de Córrego Irreno Poço artesiano 

precipitação 

Sim 4,0 

Não 6,1 0,9 
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TABELA 10- Médias geométricas do número mais provável <NMP> de 
coliformes totais, coliformes fecais e de estreptoco
cos fecais e do número de microrganismos heterotrófi
cos mesófilos aeróbios ou facultativos viáveis, nas 
amostras de água da saída das fontes de abastecimento 
e das respectivas pontas de rede, na presença de pre
cipitação pluviométrica nas últimas 72 horas, Jaboti
cabal, SP, 1988/89. 

Médias geométricas do número mais provável/100 ml 

amostras de 
Califarmes totais Califormes fecais Estreptocacos fecais 

água 

Saída da ETA ( 2,0 ( 2,0 ( 2,0 

Ponta de rede ETA ( 2,0 ( 2,0 ( 2,0 

Saída do dreno ( 2,0 ( 2,0 ( 2,0 

Ponta de rede do dreno ( 2,0 ( 2,0 ( 2,0 

Saída do po~o artesiano 3,5 1,2 ( 2,0 

Ponta de rede do po~o 
artesiano 5,2 1,5 1,6 

UFC- Unidades Formadoras de Colônias 
ETA- Esta~ão de Tratamento de Água do Córrego 

Médias 
geométricas 

das contagens 
de 11esóHlas 

UFC/utl 

2,4 

1,8 

4,0 

1,9 

38,3 

17,4 
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TABELA 11- Médias geométricas 'do número mais provável <NMP) de 
coliformes totais, coliformes fecais e de estreptoco
cos fecais e do número de microrganismos heterotrófi
cos mesófilos aeróbios ou facultativos viáveis, nas 
amostras de água da saída das fontes de abastecimento 
e das respectivas pontas de rede, na ausência de pre
cipita,io plu~iométrica nas últimas 72 horas, Jaboti
cabal, SP, 1988/89. 

Origem das Médias geométricas do número mais provável/100 ml 

amostras de 
Coliformes totais Coliformes fecais Estreptococos fecais 

água 

Saída da ElA ( 2,0 ( 2,0 ( 2,0 

Ponta de rede ETA ( 2,0 ( 2,0 ( 2,0 

Saída do dreno ( 2,0 { 2,0 ( 2,0 

Ponta de rede do dreno ( 2,0 ( 2,0 ( 2,0 

Saída do po'o artesiano 2,ó 1,3 1,3 

Ponta de rede· do po~o 
artesiano 3,0 { 2,0 1,0 

UFC- Unidades Formadoras de Colônias 
ETA- Esta~ão de Tratamento de Água do Córrego 

Médias 
geométricas 

das contagens 
de mesóti los 

UFC/ml 

2,2 

1,5 

2,0 

1,9 

24,5 

10,2 
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TAIELI 12- Porcentage1 das a1ostras êe água das saídas das fontes para o anasteci1ento e das respectivas pontas àe rede , 
I 

dentro co padrão regula1entar para águas de consuao ali•entar(l) 1 segundo a ocorrência de precipita\ão pluvio-

létrica nas últi1as 72 boras, Jaboticabal, SP, 1988/89. 

Córrego Dreno Poço Artesiano 

Precipita~ão Saída da Fonte Ponta da Rede Saída da Fonte Ponta da Rede Saída da Fonte Ponta da Reàe 

Dentro do Dentro do Dentro do Dentro do Dentro do Dentro do 

Pluvi01étrica padrão padrão Padrão Padrão Padrão Padrão 

n! n! n! 

Si; 23 m,e 23 19M 

Hio 29 i&t,e 29 1&t,t 29 1&8,0 19 66,0 26 9t,e 

(I! - D.O.E. - Nota n! 60 - Decreto 12.486 de 21/1111978 
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tABELA 13 - Porcentagem média de redu~ão do número mais provável <NMP) de 

:ases do 
~:atam~nt o 

~tantação 

l!cra•ão 

coliformes totais, coliformes fecais e de estreptococos fecais 
e do número de microrganismos heterotróficos mesófilos aeróbios 
ou facultativos viáveis nas diferentes fases do tratamento da 
água do córrego, com e sem precipita~ão pluviométrica nas últi
mas 72 horas, Jaboticabal, SP, 1988/89. 

Com precipitação Sem precipitação 

NHF' NMP NMP N! NHP N!1f' NMF' N~ 
Coliformes Coliformes Estreptococos Hesdfilos Coliformes Coliformes Estreptococos Hesdfilos 

totais fecais fecais totais fecais fecais 

65,7 92,6 99,2 42,5 90,8 44,1 

92,4 96,4 95,3 79,3 76,6 as, 1 92,8 47,8 

98,4 99,0 93,2 93,1 97,0 95,5 

100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 99,3 



100 

R 80 
E 
D 
u 80 

x 
o 40 .. 

20 

COM PRECIPITAÇXO 

FLOCULACXO DECANTACXO FILTRACXO CLORACXO 
fi'A8E8 DO TRATAMENTO 

CJ COLIFORME8 TO~I8 

- E8TREPTOCOC08 FECAIS 

MM COLIFORME8 FECAIS 

- ME86FIL08 

FIGURA 9- Porcentagens médias de redu~ão dos números de 
m1crorgan1smos indicadores, durante as diferen 
tes fases do tratamento da água do córrego, na 
E.T.A de Jaboticaba1, nos períodos com precipi 
ta~ão pluviométrica. 

60 



100 

R 80 
E 
D u 80 

x 
o 40 

" 20 

SEM PRECIPITAÇXO 

FLOCULACXO DECANTACXO FILTRACXO CLORACXO 
IWA81!8 DO TRATAMENTO 

CJ OOLIFORMI!8 TO"'AI8 

8 1!8TRI!PTOCOC08 FECAIS 

ft:w:J OOLIFORMI!8 FI!CAI8 

- ME86FIL08 

FIGURA 10- Porcentagens méd1as de redução dos números de 
m1crorgan1smos 1nd1cadores, durante as diferen 
tes fases do tratamento da água do córrego, na 
E.T.A de Jaboticabal, nos períodos sem precipi 
tação pluv1ométr1ca. 

6:t 



62 

TABELA 14- Médias aritméticas dos valores do pH, temperatura (T) 
e da turbidez <Tu> das amostras de água do córrego , 
dreno e po~o artesiano, segundo a ocorrência de preci
pita~ão pluviométrica nas últimas 72 horas, Jabotica
bal, SP, 1988/89. 

Ocorrência 

de Córrego Dreno Po~o artesiano 

precipitatão pH HoC) Tu(ntu) pH HoC) Tu(ntu) pH l(oC> Tu(ntu> 

Sít 18,2 5,3 23,8 7' 1 29,8 

Não 6,8 18,5 5,2 1,8 7,0 29,5 2,5 

ntu- unidade nefelométrica de turbidez 
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TABELA 15- Coeficientes de correla~ão entre as análises 
química e bacteriológicas nas amostras de 
córrego, Jaboticabal, SP, 1988/89. 

Coliformes totais Coliformes fecais Estreptococos fecais 

Parâmetros 

pH - 0,24 ns + 0,19 ns - 0,09 ns 

Temperatura + 0,26 ns - 0,11 ns - 0,31 li 

Turbidez + 0,78 11 - 0,14 ns - 0,17 ns 

ns- não significativo a 5Y. de probabilidade ( p) 0,05 ) 

11 - significativo a 5X de probabilidade ( p( 0,05 ) 

61.> 

físicas, 
água do 

Hesótilos 

- 0,37 ns 

+ 0,26 ns 

+ 0,31 lf 



TABELA 16- Coeficientes de correla~ão entre as análises 
química e bacteriológicas nas amostras de 
dreno, Jaboticabal, SP, 1988/89. 

Colifor1es totais Coliformes fecais Estreptococos fecais 

Parâ1etros 

pH + 0,12 ns + 0,18 ns + 0,04 ns 

le1peratura + e,0ó ns - 0,02 ns - 0,07 ns 

lurbidez + 0,61 li + 0,25 ns + 0,04 ns 

ns- não significativo a 5X de probabilidade ( p) 0,05 

*- significativo a 5X de probabilidade ( p( 0,05 ) 
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físicas, 
água do 

HesóHlos 

- 0,10 ns 

+ 0,09 ns 

+ 0,08 ns 



TABELA 17- Coeficientes de correla~ão entre as análises 
qu1m1ca e bacteriológicas nas amostras de 
po~o artesiano, Jaboticabal, SP, 1988/89. 

Colifor1es totais Colifor1es fecais Estreptococos fecais 

Parâ1etros 

pH - 0,06 ns + 0,06 ns + 0,13 ns 

TeMperatura - 0,26. ns + 0,04 ns + 0,05 ns 

Turbidez + 0,04 ns - 0,13 ns + 0,35 * 

ns- não significativo a SX de probabilidade < p) 0,05 

*- significativo a 5% de probabilidade ( p( 0,05 > 
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físicas, 
água do 

Hesófilos 

+ 0,05 ns 

+ 0,18 ns 

- 0,01 ns 



5. DISCUSS~O 

Pelos resultados apresentados na tabela 1 verifica-se que as 

amostras de água do córrego no período com chuvas revelaram-se 

com valores médios dos NMP de coliformes totais, coliformes 

fecais e estreptococos fecais, assim como do número de 

microrganismos heterotróficos mesófilos aeróbios ou facultativos 

viáveis, superiores aos observados nas amostras colhidas do dreno 

e po~o artesiano. Este fato pode estar relacionado com a 

contamina~ão constante que o córrego recebe do efluente de esgoto 

doméstico. Segundo LINTON e cols.(1974> efluentes de esgoto são 

os principais contribuintes para o número de bactérias no 

ambiente aquático. Um outro fator que poderia explicar os números 

de microrganismos encontrados é a maior susceptibilidade das 

águas de superfície em se contaminarem pelas águas de escoamento 

durante a precipitação pluviométrica, carreando para o corpo 

d'água microrganismos existentes no solo e vegetação adjacentes. 

Observa-se também na tabela 1, que as amostras de água do 

dreno apresentaram-se com maior grau de contaminação por aqueles 

microrganismos, que as obtidas do poço artesiano. Ambos os corpos 

d'água são subterrâneos, porém o dreno apresenta uma profundidade 

média bem inferior à do po~o artesiano, o que certamente diminui 

a eficiência da capacidade filtrante do solo. Isto predispÕe o 

dreno a um risco maior de contaminação, devido a infiltração de 

água de escoamento 

pluviométrica. 

durante o período de precipita~ão 

Observando-se os valores distribuídos na tabela 2, e 

comparando-se com os da tabela 1, pode-se constatar que na 
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ausência de chuvas a situa~ão anterior não se alterou, 

apresentando-se o cdrrego mais :contaminado que o dreno e este com 
\ 

contamina~ão superior a obser~ada para o po~o artesiano. Pode-se 

verificar também, que os valores médios dos NMP de coliformes 

totais e fecais, estreptococos fecais e dos números médios de 

microrganismos heterotrdficos mesdfilos aerdbios ou facultativos 

viâveis, revelaram-se inferiores. Os menores números obser~ados 

com rela~ão aos microrganismos pesquisados deve estâr relacionado 

a ausência da participa~ão da âgua de escoamento na contaminação 

dos corpos d'âgua estudados. Deve ser ressaltado que ESSIEN & 

OSUHOR (1979) também observaram a ocorrência de menor 

contamina~ão por bactérias indicadoras de poluição fecal em âguas 

subterrâneas quando comparadas com âguas superficiais. 

Da anâlise das tabelas 1 e 2, pode-se depreender a 

importância do efeito do lançamento de esgoto doméstico 11· 1n 

natura" no córrego, sobre a qualidade bacterioldgica desse 

manancial de abastecimento. Este fato colaborou para que durante 

o presente trabalho o manancial representado pelo cdrrego se 

apresentasse, tanto no período com precipitação pluviométrica 

quanto na ausência da mesma, com qualidade bacterioldgica 

inferior a verificada nos demais mananciais estudados. A 

qualidade microbioldgica inferior do cdrrego, principalmente no 

tocante à coliformes fecais e estreptococos fecais, fidedignos 

indicadores de poluição fecal <DUTKA, 1973), aliado ao fato de 

que a ârea da cidade abastecida pelo referido manancial é 

relevante <75Y.), o coloca como o de maior risco potencial à saúde 

da população consumidora. 

Na tabela 3 pode-se observar que as amostras de âgua do 

cdrrego apresentaram-se com valores médios dos NMP de coliformes 
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totais de 1307,0 e 387,0/100ml nos períodos com e sem 

precipita~ão pluviométri~a, respectivamente. O aumento do NMP.de 

coliformes totais na presen~a\de precipita~ão pluviométrica foi 

observado também por TAYLOR <1941) , WOODBRIDGE & GARRET (1969) e 

GONZALES e cols. (1982>. Este fato segundo DORAN <1979) e LAMKA e 

cols. (1980> pode estar está relacionado ao aporte desses 

microrganismos ao corpo d'água através das águas de escoamento. 

Outro fator que pode ter também contribuído para o maior número 

desses microrganismos é a quantidade de matéria orgânica 

incorporada ao córrego, carreada pelas águas de escoamento, 

favorecendo a multiplica~ão das bactérias coliformes totais. A 

multiplicação de coliformes totais em àguas de rios que recebiam 

esgoto doméstico foi observada por REID e cols.(1961> e DUTKA e 

cols.<1969), enquanto que DUTKA (1973) verificou a multiplica~ão 

de coliformes totais na àgua em condi~ões naturais. 

No que se refere aos coliformes fecais observa-se, na tabela 

3, um menor valor da média geométrica do NMP desses 

microrganismos nas amostras de água do córrego, quando da 

ocorrência de precipita~ão pluviométrica <63,0/100 ml>, em 

comparação com o valor médio obtido na ausência de precipitação 

(92,0/100 ml>. Resultados semelhantes foram obtidos por CASTILLO 

& CORDANO (1975>. Tal fato deve estar relacionado com a diluição 

desses microrganismos provenientes do efluente de esgoto 

doméstico pelo aumento da vazão do córrego nas épocas de chuvas,· 

a não multiplica~ão e a sua destrui~ão no ambiente aquático. A 

este respeito, BUTTIAUX & BOULDIER <1960) afirmam que os 

indicadores de polui~ão fecal não só não se multiplicam no 

ambiente aquático, como ao contrário progressivamente são 

destruidos. 
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Ainda na tabela 3, no que se refere aos estreptococos fecais, 

observa-se pequeno aumento ' no va 1 or médio dos NMP desses 

microrganismos nas amostras de água do córrego, na época em que 

ocorreu precipitação pluviométrica. Apesar da diluição maior 

desses microrganismos quando da ocorrência de chuvas e a sua nãc 

multiplica.;ão no ambiente aquático, estes microrganismos 

sobrevivem por mais tempo em àguas de superfície que os 

coliformes fecais CGELDREICH,1967; MCFETERS e cols., 1974 

BITTON e cols.,1983>. No presente estudo, deve-se salientar que a 

presen.;a de criações de animais de porte médio nas adjacências 

do córrego analisado pode ter se constituido em fonte desses 

microrganismos para o solo e devido a sua resistência mais 

elevada que a dos coliformes fecais neste ambiente, possibilitou 

maior chance de serem incorporados a esse manancial durante o 

escoamento superticial, decorrente da precipita,ão pluviométrica 

<GLOYNA & ROHLICH, 1980). 

Quanto aos microrganismos heterotróficos mesófilos, o valor 

médio das suas contagens nas amostras de água do córrego foi 

superior na época em que ocorreram precipita,ões pluviométricas 

<Tabela 3). Resultados semelhantes foram obtidos por DE LA ROSA e 

cols. (1987) na Espanha e GOCKE & REINHEINER (1988> na Alemanha, 

que encontraram em águas de rios maiores contagens dessas 

bactérias em épocas de caudal mais elevado. Na presente pesquisa, 

as contagens mais altas de microrganismos heterotróficds 

mesófilos obtidas nas amostras de água do córrego, quando da 

ocorrência de chuvas, podem estar relacionadas ao aporte desses 

microrganismos a este manancial em decorrência das águas de 

escoamento e a própria multiplica,ão dos mesmos no ambiente 

aquático enriquecido com matéria orgânica. CHRISTOV~O <1978> 
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considera a precipitação pluviométrica como um dos importantes 

fatores que interferem ·no n~mero de microrganismos em um corpo 

d''gua, principalmente, devido 1ao carreamento de matéria orginica 

e microrganismos, através das águas de escoamento superficial. 

Salienta-se, no entanto, que no período de chuvas as amostras 

de água do córrego apresentaram-se com menor contaminação por 

coliformes fecais <Tabela 3). Assim, como estes microrganismos 

são relacionados diretamente com a presença de patogênicos 

intestinais, como salmonelas <MARTINS, 1979) e que a simples 

presença de um organismo específico indicador de polui~ão fecal 

em 100 ml de água não tratada é significativo <BUTTIAUX & MOSSEL, 

1961) pode-se depreender que no período de chuvas o referido 

manancial mostrou-se de menor risco a sa~de da população 

consumidora. 

Na tabela 4 constata-se que as amostras de água do dreno 

apresentaram valor médio dos NMP de coliformes totais mais 

elevado na época em que ocorreu precipitação pluviométrica, ou 

seja, 41,0/100 mL, quando comparado com o valor médio de 20,0/100 

ml obtido na ausência da mesma. Este fato deve ter tido como 

causa mais importante a infiltração desses microrganismos no 

solo, atingindo o corpo d'água, em decorrência do arraste dos 

mesmos pela água proveniente das chuvas. O aumento do n~mero 

desses microrganismos em águas subterrineas, na presença de 

precipita~ão pluviométrica, foi verificado também por VOELKER & 

HENKELEKIAN (1962>. 

No que se refere aos coliformes fecais e estreptococos 

fecais, observa-se ainda na mesma tabela, que os valores médios 

dos seus NMP revelaram-se maiores na época em que ocorreu 

precipita~ão pluviométrica. Isto evidência que em decorrência da 
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ausªncia de uma fonte constante desses microrganismos no dreno, 

as chuvas podem ter influenciado o aumento do número dos mesmos 

na água do dreno, através do seu carreamento do solo ao corpo 

d'água por infiltra~ão. Por outro lado, as chuvas podem ter 

também facilitado a contamina~ão pelo esgoto domestico, dado que 

o dreno passa durante o seu trajeto entre a nascente e o ponto 

de capta~ão da água, sob uma área urbanizada. 

Ainda na tabela 4, pode-se observar que o valor médio do 

número de microrganismos heterotróficos· mesófilos foi maior no 

período de chuvas. Este fato pode estar relacionado também com o 

aporte desses microrganismos pela infiltra~ão da água de 

escoamento, bem como, a sua multiplica~ão devida a incorporação 

' no corpo d'água de nutrientes, representados por máteria orgânica 

<GELDREICH e cols., 1972; LeCHEVALLIER e cols., 1980). 

Portanto, ap6s a análise da tabela 4, pode-se depreender que 

o dreno, durante o período em que ocorreu precipitação 

pluviométrica, apresentou-se no que se refere a todos os 

microrganismos pesquisados com números médios mais ·elevados. 

Assim sendo, a sua qualidade bacteriológica durante o referido 

período, foi inferior. Outro fato que pode ser destacado ' e a 

das precipita~ões pluviométricas no aumento da 

contamina~ão desse manancial subterrâneo, já que o mesmo não 

apresenta uma fonte contínua de poluição de origem fecal. 

Observa-se na tabela 5 que as médias geométricas dos NMP de 

coliformes totais, coliformes fecais e estreptococos fecais 

revelaram-se com pequena varia~ão nas amostras de água do poço 

artesiano. Este fato, deve estar relacionado com a profundidade 

do referido poço que dificulta uma influência mais direta da 

infiltração das águas de escoamento nos números de microrganismos 
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indicadores de poluição fecal. Entretanto, o pequeno aumento dos 

números médios de coliformes,totais e do aumento mais relevante 

do número de microrganismos heterotróficos mesófilos aeróbios ou 

facultativos viáveis, devem estar relacionados com o aumento do 

teor de nutrientes na àgua no período de chuvas e a possível 

multiplicação desses microrganismos no corpo d'água <HENDRICKS, 

1972). 

Assim, tanto no período com precipitação como no período 

sem precipitação, a água do poço artesiano apresentou-se com 

valores médios dos NHP semelhantes no que se refere aos 

coliformes fecais e estreptococos fecais considerados importantes 

indicadores de poluição fecal na água <BARTLEY & SLANETZ, 1960, 

LIN e cols. 1974). Apesar dos valores médios desses 

microrganismos poderem ser considerados baixos, o que mostra ser 

o poço artesiàno um manancial mais protegido, deve ser 

considerada relevante esta contaminação, pois a água proveniente 

desse manancial não sofre nenhum tratamento. A esse respeito, 

HcCABE e cols. (1970> relatam que no período de 1961 a 1969, nos 

Estados Unidos, as águas subterrâneas poluídas e não tratadas 

foram responsáveis por 50Y. dos surtos de doenças gastrintestinais 

de veiculação hídrica. Outro fato é que quando os coliformes 

fecais aparecem simultâneamente com os estreptococos fecais em 

uma amostra de água, aumenta o valor desses indicadores, como 

preditivos de risco para a saúde da população consumidora 

<ZHIROW e co1s.1987). 

Outro fato a se salientar é que durante a ocorrincia de 

precipitação pluviométrica constatou-se um aumento do número de 

microrganismos heterotróficos mesófilos aeróbios ou facultativos 

viáveis, nos tris mananciais estudados, cujos valores médios das 
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contagens podem ser verificados nas tabelas 3, 4 e 5, isto deve 

ser visto com aten,~o pois esse grupo de microrganismos incluem 

bactérias que podem \ 
mascarar a de coliformes nas 

amostras de água, contribuindo para que se subestime o risco da 

água à saúde da popula,~o consumidora< GELDREICH, 1972). 

GONZALEZ e cols. (1982) destacam a importância da utiliza,~o 

do cloro como última barreira para se fornecer água 

microbiológicamente inócua à popula,~o consumidora. Por outro 

lado, ANDERSON & STERSTROM (1986> e CRAUN (1988> relacionam o 

tratamento n~o satisfatório, incluindo a clora,~o inadequada, à 

ocorrência de surtos de doen,as de veicula,~o hídrica. Assim 

sendo, no presente trabalho tanto a água do córrego quanto a do 

dreno, antes de serem cloradas, foram consideradas como de risco 

potencial a saúde dos consumidores. 

Analisando-se a tabela 6 , verifica-se que a água de risco 

potencial, oriunda do córrego, apresentou-se com maior 

contamina,~o por indicadores de polui,~o fecal durante o período 

em que n~o ocorreu precipita,~o pluviométrica. O aumento mais 

evidente dessa contamina~~o foi relativo aos coliformes fecais, 

fato este que torna essa água potencialmente mais perigosa em 

transmitir uma doen~a por patogênicos entéricos se for consumida, 

já que os coliformes fecais s~o considerados como tendo bom valor 

preditivo desse tipo de risco <ZMIROW e cols., 1987). O fato do 

maior número médio de microrganismos ocorrer na ausência de 

precipita~~o, pode estar relacionado com a maior contamina~~o da 

água do córrego nessa epóca , a menor eficiência das fases de 

tratamento que precedem a filtra~~o e à manuten~~o dos filtros 

prejudicada pela escassez de água durante esse período. 

Por outro lado, verifica-se na tabela 7 que a água de risco 
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potencial do dreno apresentou-se, ao contr,rio da 'gua de risco 

potencial do córrego mais perigosa na época em que ocorreu 

precipita,ão pluviométrica, pois apresentou valores médios dos 

NMP dos indicadores de poluição fecal mais elevados durante esse 

período. Este fato esta relacionado à pouca profundidade desse 

corpo d'água sofrendo influência da contaminação pela água que 

percola da superfície <SOWOROBUCK e cols., 1987) e a ausência de 

tratamentos anteriores à cloração. A esse respeito, CRAUN & 

McCABE (1973) relatam que nos Estados Unidos, no período de 1946 

a 1970, 18X dos casos de doenças transmitidas pela água foram 

devidas a água subterrâneas cloradas inadequadamente, quando o 

uso do cloro era o único tratamento efetuado. 

Verifica-se portanto que as 'guas consideradas de risco 

potencial dos dois mananciais se comportam, de acordo com a 

ocorrência ou não de precipita,ão pluviométrica, de maneira 

oposta no que se refere a causar possíveis agravos a saúde da 

popula,ão, fato esse que pode oferecer subsídio para uma 

eficiente cloração dessas águas. 

Pode-se observar na tabela e, que as demandas médias de cloro 

nas redes de distribui,ão de águas de abastecimento oriundas 

tanto do córrego (68,2Y.) quanto do dreno (66,2X> foram maiores na 

época em que ocorreram precipitações pluviométricas. Nos períodos 

sem chuvas, tais demandas foram de 61,7X e 56,0Y., 

respectivamente. Isto pode ser devido a turbidez das águas 

analisadas que aumenta com a ocorrência de chuvas e 

consequentemente leva a maior demanda de cloro nas redes de 

distribuição. Observa,ões semelhantes foram feitas por RIDGWAY & 

OLSON (1982>. Esse fato é importante pois o aumento da demanda de 

cloro interfere no processo de desinfecção (LeCHEVALLIER e 
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cols.· , 1981) e revela que no período de chuvas devemos ter maior 

atenção no controle da quant,idade de cloro a ser adicionada a 

'gua para que esta chegue ao\consumidor com um residual de cloro 

que garanta a sua inocuidade. Considerando-se a veicula~ão 

hídrica de agentes patogênicos ao homem, é importante considerar

se a origem humana ou animal da poluição fecal em 'guas. Assim, 

de acordo com GELDREICH (1970), estabeleceu-se a prov,vel origem 

humana ou animal da poluição, determinando-se as razões <CF/EF> 

entre os valores das médias geométricas dos NMP de coliformes 

fecais e estreptococos fecais, cujos resultados mostram-se 

distribuídos na tabela 9. Analisando-se esta tabela, pode-se 

·constatar que para o córrego, tanto no período de chuvas quanto 

nos de estiagem, as razões obtidas de 4,0 e 6,1, respectivamente, 

indicam a ocorrência de poluição provavelmente humana ~ 4,0) • 

Este fato pode estar relacionado a fonte constante de poluição 

fecal do carrego pelo efluente de esgoto doméstico. Segundo 

MARTINS e cols.(1984) a razão CF/EF pode ser utilizada na 

caracterização da origem da contaminação fecal em águas de rios 

em regiÕes subtropicais. 

No presente estudo, para os mananciais subterrâneos, dreno e 

poço artesiano, não foi possível determinar a prov,vel origem da 

poluição fecal, humana ou animal. Isto vem de encontro com as 

observações de GELDREICH & KENNER (1969) que veêm com cautela a 

aplicação da razão CF/EF para 'guas subterrâneas, 

principalmente por não se conhecer o momento da contaminação do 

corpo d''gua. Segundo estes autores, a referida razão é v'lida, 

quando determinada até 24 horas após a contaminação do corpo 

d',gua. 

A origem humana da polui~ão fecal do córrego, o torna um 
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veículo potencial de doen~as gastrintestinais à pÓpula~ão 

consumidora da água dess~ manancial dependendo da eficiência do 

seu tratamento. A esse resp~ito ANDERSON & STERNSTROM <1986) 

relatam que a poluição da água "in natura" coincidindo com o mau 

funcionamento do processo de tratamento é uma das principais 

causas de surtos de doen~as transmitidas pela água na Suécia. 

Da análise dos resultados mostrados nas tabelas 10 e 11 pode

se constatar a varia~ão dos números médios dos microrganismos 

pesquisados durante o percurso da água, desde a fonte de 

abastecimento até a ponta da rede, considerando-se a presença e 

ausência de chuvas. 

Verifica-se que nas redes de distribuição de águas cloradas 

do córrego e dreno obteve-se a enumeração apenas de 

microrganismos heterotróficos mesófilos aeróbios ou facultativos 

viáveis, constatando-se redução dos números médios tanto na 

ocorrência como na ausência de precipitação pluviométrica. Isto 

deve-se a atuação do cloro residual durante o percurso, mostrando 

a importância do processo de cloração na obtenção de água com boa 

qualidade bacteriológica. 

No que se refere à água do poço artesiano, que é fornecida 

sem qualquer tratamento à população, pode-se observar que durante 

o período em que ocorreu precipitação pluviométrica, houve um 

aumento nas médias geométricas dos números de microrganismos 

indicadores de poluição fecal no percurso da fonte de 

abastecimento a ponta da rede, ocorrend6 de maneira inversa no 

período sem chuvas. A possibilidade de contaminação da água na 

rede de distribuição, nos períodos em que ocorrem precipitações 

pluviométricas, pode ser devida a infiltrações de água 'de 

escoamento da superfície e de esgoto durante o percurso. Segundo 
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HELMER (1975> todos os sistemas de distribui~ão de água 

apresentam fugas, estando portanto, sempre sujeitos . à 
I 

de acordo com GELDREICH e cols. (1972), isto 

ocorre principalmente quando se verifica queda na pressão 

positiva na linha de distribui~ão. Outro fator que pode 

influenciar na contaminação da água antes da mesma chegar ao 

consumo, segundo os mesmos autores, é a estocagem em 

reservatórios. Não ocorrendo a contaminação durante o percurso, a 

tendência é serem esses microrganismos progressivamente 

destruidos <BUTTIAUX & BOULDIER, 1960). 

Assim sendo, dos resultados mostrados nas tabelas 10 e 11, 

pode-se depreender quanto é importante o nível de cloro residual 

na água da rede de abastecimento, para a eliminação de 

microrganismos durante o trajeto na rede. 

Segundo a NTA 60 do Decreto n2 12.486, de 21 de outubro de 

1978, as águas de consumo alimentar no Estado de São Paulo devem 

ter ausência de bactérias do grupo coliforme em 100ml. A este 

respeito, analisando-se a tabela 12, pode-se verificar que todas 

as amostras de água clorada oriundas do córrego e dreno 

mostraram-se de acordo com o referido padrão. Entretanto das 23 

amostras de água obtidas na saída do poço artesiano, no período 

de ocorrência de precipitação pluviométrica, 12 (52,2Y.) 

apresentaram-se dentro do padrão regulamentar, diminuindo esse 

número para 9 (39,0Y.> dentre as 23 obtidas na ponta de rede. É 

importante salientar, por outro lado que durante o período de 

ausência de chuvas das 29 amostras de água colhidas da saída do 

po~o artesiano 19 (66,0Y.> estavam dentro do padrão regulamentar, 

aumentando esse número para 26 < 90,0Y.) nas amostras obtidas na 

ponta da rede do referido po~o. 
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Assim sendo, verifica-se que para o po~o artesiano nos 

períodos de chuvas, houve uma diminuição da qualid~de 

bacteriológica 
\ 

da água durante o seu percurso entre a fonte e a 

ponta de rede, ocorrendo de maneira inversa no período de 

estiagem. Este fato vem novament~ ressaltar a import~ncia da 

clora~ão da água de consumo, principalmente nos períodos em que 

ocorre precipita~ão pluviométrica. A este respeito FERLEY e cols. 

<1986) verificaram que as populações que ingeriam água com má 

qualidade bacteriológica tinham um risco 3,5 vezes maior de 

adquirir doenças gastrintestinais agudas. 

Analisando-se a tabela 13 pode se observar que na Esta~ão de 

Tratamento de Água no período com precipitações pluviométricas, 

as fases que antecedem a cloração da água foram mais eficazes na 

remoção dos microrganismos pesquisados. Este fato pode estar 

relacionado com a temperatura mais elevada da água do córrego 

nesse período <Tabela 14>, que torna mais eficiente o processo de 

floculação da água que esta sendo submetida a 

tratamento <CETESB,1973). Assim, é importante durante a operação 

da Estação o constante monitoramento das fases de tratamento, 

atentando para o fato de que, segundo os resultados obtidos nesta 

pesquisa houve no período de estiagem menor redução do número de 

microrganismos, sobretudo de coliformes fecais, salientando-se 

que estas bactérias se apresentaram com valores médios dos NMP 

mais elevados na água do córrego durante esse período <Tabela 3>. 

Deve ser referido ainda, que durante esse período, ocorreu também 

menor redução dos microrganismos mesófilos. Isto pode assumir 

alguma importância, pois LeCHEVALLIER e cols. <1980), consideram 

que 30Y. desse grupo de microrganismos pode ser constituído por 

espécies consideradas patogênicas oportunistas, e de acordo com 
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ARMSTRONG e cols. <1982) o tratamento da água contribui para· 

selecionar bact~rias mescifilas resistentes a antibidticos. 
\ 

Com rela~ão às características físicas e química das amostras 

de água analisadas, pode-se observar, analisando-se a tabela 14 

que quanto ao pH, nos três mananciais de abastecimento estudados, 

considerando-se cada um de forma isolada, praticamente não houve 

diferen~a entre os valores m~dios obtidos nos períodos com e sem 

precipita~ões pluviom~tricas. Entretanto, tomando-se os tres 

mananciais em conjunto observa-se que os valores m~dios do dreno, 

5,3 no período de chuvas e 5,2 no de estiagem, revelaram-se 

inferiores aos obtidos nas amostras do ccirrego (6,8 e 6,8> e do 

po~o artesiano <7,1 e 7,0). 

No que se refere à temperatura <Tabela 14) pode-se observar 

tamb~m a ocorrência de pequena varia~ão, não superiores a 5°C, 

dos valores médios obtidos nos três mananciais de abastecimento 

quando considerados isoladamente nas ~pecas com e sem 

precipita~ão pluviométrica. Os resultados par ncis obtidos 

mostram-se semelhantes aos observadas par GOSKO e cals. (1983), 

que obtiveram variações da temperatura em águas superficiais e 

profundas sempre inferiores a 5°C. A pequena variação da 

temperatura verificada nas amostras de água da ccirrega, pode 

estar relacionada à prcipria temperatura ambiente no município de 

Jaboticabal, SP, que foi nas períodos de chuvas, em m~dia de 

22,9°C e na de estiagem 20,3°C. Verifica-se ainda, que as menores 

variações entre os valores médias da temperatura da água foram 

observadas na drena e poça artesiana, possivelmente devida serem 

ambos subterrâneos e sofrendo, portanto, menor influência da 

variação da temperatura ambiente. 



83 

Na mesma tabela os dados relativos à turbidez revelam que nas 

amostras de água do córrego, ocorreu maior varia~ão dos valores 

médios obtidos, ou sejam 18,2 'ntu no período de chuvas e 10,2 ntu 

no de estiagem, quando comparados .com os verificados para o dreno 

<2,7 ntu e 1,8 ntu> e po~o artesiano (2,9 ntu e 2,5 ntu>. A maior 

varia~ão da turbidez observada nas amostras de água do córrego, 

pode estar relacionada ao fato de ser um corpo d'água superficial 

e portanto mais sujeito a receber águas de escoamento de 

superfície durante o período de chuvas. Outros autores tem 

observado níveis maiores de turbidez em águas superficiais quando 

da ocorrência de chuvas <COLLINS, 1960; GONZALEZ e cols., 1982>. 

Nas amostras de água do dreno e po~o artesiano ocorreu pequena 

varia~ão dos valores médios da turbidez sendo que para o dreno 

essa varia~ão (0,9 ntu) foi um pouco superior à observada para o 

po~o artesiano <0,4 ntu>. Este fato pode estar relacionado com a 

maior profundidade do poço artesiano que aumenta por conseguinte 

a eficiência da capacidade de filtracão do solo, diminuindo com 

isto a influência da água de escoamento que se infiltra atingindo 

o corpo d'água (SOWOROBUCK e cols.,1987). 

Da análise da tabela 15 pode-se constatar que não houve para 

as amostras de água do córrego, correla~ões significativas entre 

os valores do pH e os números dos microrganismos pesquisados. 

Esta não correla~ão pode ter ocorrido devida a que os valores de 

pH, variaram dentro da faixa de 6,1 e 7,4, considerada ótima para 

sobrevivência e/ou multiplica~ão da maioria dos microrganismos 

<ICMSF, 1980). 

No que se refere à temperatura , pode-se observar que sómente 

em rela~ão ao NMP de estreptococos fecais é que foi obtida uma 

correlação negativa e significativa. Para os coliformes fecais, 
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embora não significativa, a correlação apresentou-se com 

tendência negativa, fato este também observado por CARNERY e 

cols. 
\ 

<1977>. Resultados semelhantes foram também obtidos por MC 

FETERS e cols. (1974), que atribuem o fato à uma maior taxa de 

mortalidade desses microrganismos na água com temperaturas mais 

elevadas. A esse respeito COHEN & SHUWAL <1973> verificaram que 

em épocas de temperatura elevada, ocorria maior diminuição do 

número de coliformes fecais e de estreptococos fecais nas águas 

do rio Jordão. Isto é reforçado por MANCINI <1978>, o qual 

considera que a temperatura é o fator mais importante no 

desaparecimento de bactérias de origem fecal em águas doces. 

Quanto aos coliformes totais e microrganismos heterotróficos 

mesófilos, verifica-se que as correlações obtidas entre a 

temperatura e o número desses microrganismos, embora não 

significativas, apresentam-se com tendências positivas. Esta 

constatação deve estar relacionada com a aproximação da 

temperatura da água a níveis considerados ideais para a 

sobrevivência e/ou multiplicação desses microrganismos (!CSMF, 

1980). HENRY & LOPES (1978), obtiveram também uma elevação no 

número de coliformes com a elevação da temperatura da água, em 

estudos realizados em águas superficiais. 

F E ACHEM <1974) e GOSKO e cols. (1983) não obtiveram 

correlação entre a temperatura da água e o número de 

microrganismos mesófilos, relacionando tal achado ao pequeno 

intervalo de variação da temperatura nas amostras de água; 

entretanto, com o aumento desse intervalo verificaram uma 

correlação com tendência a ser positiva. DEL VALLE & CASTREJóN 

(1984), verificaram que aumentos nos níveis de temperatura 

resultaram em aumento do número de microrganismos mesófilos em 
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amostras de água. 

Ainda na tabela 15 , pelos valores apresentados, obteve-se 

para as amostras de água do carrego, correlação positiva entre a 

turbide2 e o número de coliformes totais e de microrganismos 

heterotróficos mesófilos. Resultado semelhante foi obtido por 

GOSHKO e cols. (1983), embora a correlação obtida não tenha sido 

considerada significativa. Por outro lado, SANDHU e cols. (1978), 

HAAS e cols. (1983> e LeCHEVALLIER e cols. (1988>, verificaram em 

águas superficiais correlações positivas e significativas entre 

a turbide2 da água e o número de coliformes e de microrganismos 

mesófilos detectados. Segundo LAHKA e cols. (1980> estes dois 

grupos de microrganismos indicadores estão relacionados com água 

de escoamento superficial que os arrastam para os corpos d'água, 

juntamente com matéria orgânica que é responsável pelo aumento da 

turbide2. Assim, isto poderia justificar, no presente estudo, a 

obtenção de correla~ão positiva entre a turbide2 e o número de 

coliformes totais e de microrganismos mesófilos na água do 

córrego 

No que se refere aos NMP de coliformes fecais e 

estreptococos fecais, observa-se que as correla~ões obtidas com a 

turbide2 da água do córrego foram consideradas não 

significativas, porém com tendência negativa <Tabela 15>. Este 

achado deve estar relacionado ao fato de que o aumento da 

turbide2 da água do córrego está ligada á ocorrência de 

precipita~ão pluviométrica <TABELA 14), o que implica na dilui~ão 

do número desses microrganismos no corpo d'água, já que eles têm 

como principal fonte o efluente de esgoto municipal que o córrego 

recebe à montante do local de capta~ão. 
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Pode-se observar na tabela 16 que a não ocorrência de 

correlac;:ões significativas entre o pH e os números de 

microrganismos pesquisados \ nas amostras de água do dreno, fato 

este que deve estar relacionado com a pequena variac;:ão dos 

valores de pH obtidos (4,9 e 5,9> que possivelmente não 

interferiram de maneira relevante nos números encontrados dos 

referidos microrganismos. 

No que se refere às corre1ac;:ões entre a temperatura e os 

números dos microrganismos pesquisados, verifica-se, nessa mesma 

tabela, que para os coliformes fecais e estreptococos fecais 

essas correlac;:ões, embora não significativas, apresentaram 

tendências de serem negativas. EL-SHARKAWI e cols. (1989) 

verificaram que houve um aumento na taxa de mortalidade de 

microrganismos não autoctones na água, elevando-se a temperatura. 

Por outro lado as correlaç:Ões obtidas entre os NMP de coliformes 

totais e os números de microrganismos mesófilos e a temperatura 

da àgua, embora também não significativas, apresentaram 

tendências de serem positivas, relacionando-se este achado 

possivelmente aos mesmos fatores já verificados para amostras de 

água do córrego. 

Observa-se ainda na tabela 16 que as correlaç:Ões obtidas 

entre a turbidez e o número dos microrganismos pesquisados na 

água do dreno foram todas com tendência de serem positivas, porém 

apenas a correlac;:ão com os coliformes totais é que se mostrou 

significativa. Resultado semelhante foi obtido por VOELKER & 

HENKELEKIAN (1962). Deve ser referido que ao contrário do que 

ocorreu com o córrego, as correlac;:Ões da turbidez com os 

coliformes fecais e os estreptococos fecais apresentaram-se com 

tendência de serem positivas. Este resultado pode estar 
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relacitinado com a infiltra~~o de ~gua de escoamento superficial, 

que carreia esses microrganismos e a matéria orgânica para o 

corpo d'água, constituindo-se em uma importante fonte de 

contamina~~o para o dreno, já que nesse caso não se pode 

constatar uma fonte constante de polui~~o fecal. 

Portanto, analisando-se as tabelas 15 e 16, no que se refere 

aos coliformes fecais e estreptococos fecais, considerados por 

DUTKA (1973) os mais. importantes indicadores de polui~ão fecal, a 

turbidez da água apresentou correla~ões com tendências opostas ou 

sejam, de ser negativa para a água do córrego e positiva para a 

água do dreno. Verifica-se assim, que para ~ água do córrego, 

quando ocorria aumento na turbidez havia uma tendência de melhora 

na sua qualidade higiênico-sanitária, tomando-se como parâmetro 

esses importantes indicadores, para a água do dreno, obteve-se 

uma situa~ão inversa. Depreende-se que frente a um aumento da 

'turbidez da água que segundo CDLLINS < 1960) está relacionado com 

a ocorrência de precipita~ão pluviométrica, o dreno apresentou-

se, com base nos resultados obtidos, como de maior risco à saúde 

da popula~ão consumidora, desde que ocorram problemas com rela~ão 

a sua clora~~o •• 

Analisando-se os dados apresentados na tabela 17, referentes 

ao po~o artesiano, verifica-se que houve correla~ão significativa 

positiva apenas entre a turbidez da água e os NHP de 

estreptococos fecais obtidos. Este fato pode estar relacionado 

com a maior sobrevivência desses microrganismos no solo, 

aumentando as chances de serem carreados para os corpos d'água 

CGLOYNA & RDHLICH, 1980); pode-se relacionar também com a 

provável 

animal, 

fonte desses microrganismos, que se for de origem 

se apresentam em grande número podendo atingir o corpo 
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d'igua através da infiltra~~o da igua de escoamento superficial

<FEACHEH, 1974). 

É importante reiterar que a água do manancial do po~o 

artesiano, é distribuída à popula~ão sem tratamento algum, o que 

torna relevante o fato do aumento da turbidez estar relacionado 

com o aumento no número de estreptococos fecais. Deve-se frizar 

que ZHIRDW e cols. (1987) consideram os estreptococos fecais como 

os melhores indicadores de possíveis riscos a saúde da popula~~o 

consumidora de igua subterrânea não tratada. 

Verifica-se portanto que dentre os fatores físicos e químico 

estudados no presente trabalho, a turbidez foi o que mais 

interferiu na qualidade higiênico- sanitária da igua, nos três 

mananciais de abastecimento estudados. 

Entretanto novos estudos devem ser realizados, com a 

finalidade de se c~nhecer o comportamento de diferentes fontes de 

abastecimento público de igua, superficiais e subterrâneas, 

frente às condi~Ões ambientais a que estão sujeitas, pois segundo 

ESREY e cols. (1985) o fornecimento à popula~~o de uma água com 

boa qualidade sanitária é um dos fatores importantes na 

manuten~aõ e promo~~o da saúde da popula~~o consumidora. 



6. CONCLUSÕES 

6.1- Nos períodos com precipita~ão pluviométrica e na ausência 

da mesma, as amostras de água do córrego apresentaram 

valores médios dos NMP de coliformes totais de 1307,0 e 

387,0/100mL, coliformes fecais de 63,0 e 92,0/100mL e de 

estreptococos fecais de 15,6 e 15,0/100mL e dos números de 

microrganismos mesófilos de 1318,0 e 481,0 UFC/mL. Os 

valores do pH, temperatura e turbidez dessas amostras, 

durante os referidos períodos, foram de 6,8 ~ 6,8, 20,9°C e 

18,5°C e de 18,0 ntu e 10,2 ntu, respectivamente. 

Verificou-se, portanto, nas amostras de água do córrego, 

maior contamina~ão por coliformes fecais no período em que 

não ocorreu.precipita~ão pluviométrica. 

6.2- Nos períodos com precipitação pluviométrica e na ausência 

da mesma, as amostras de água do dreno apresentaram valores 

médios dos NMP de coliformes totais de 41,0 e 20,0/100mL, 

coliformes fecais de 4,5 e 3,01100mL e de estreptococos 

fecais de 4,3 e 2,5/100ml e dos números de microrganismos 

mesófilos de 44,6 e 29,0 UFC/mL. Os valores do pH, 

temperatura e turbidez nessas amostras, durante os 

referidos períodos , foram de 5,3 e 5,2, 23,8°C e 22,2°C e 

de 2,7 ntu e 1,8 ntu, respectivamente. Observou-se então 

que, as amostras de água do dreno apresentaram-se com maior 

contaminação por bactérias indicadoras de poluição fecal, 

no período em que ocorreu precipitação pluviométrica. 
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6.3- 'Nos períodos com precipita~ão pluviométrica e na ausência da 

mesma, as amostras de água do po~o artesiano, apresentaram 
\ 

valores médios dos 
\ 

NMP de coliformes totais de 4,4 e 

3,5/100mL, coliformes fecais de 1,7 e 1,8/100mL e de 

estreptococos fecais de 1,5 e 2,0/100mL e dos números de 

microrganismos mesófilos de 41,7 e 26,0 UFC/mL. Os valores 

do pH, temperatura e turbidez nessas amostras, durante os 

referidos períodos, foram de 7,1 e 7,0, 29,8°C e 29,5°C e 

de 2,9 ntu e 2,5 ntu, respectivamente. Verificou-se 

portanto, que nas amostras de água do po~o artesiano 

praticamente não houve varia~ão na contamina~ão por 

bactérias indicadoras de polui~ão fecal, entre os períodos 

com e sem precipitação pluviométrica. 

6.4- Com rela~ão às varia~ões do pH, temperatura e turbidez das 

amostras de água do córrego, dreno e poço artesiano, nos 

períodos de ocorrência de precipitação pluviométrica e na 

ausência da mesma, verificou-se que com excessâo da 

turbidez, praticamente não houve variação dos valores do pH 

e temperatura nessas amostras, nos dois períodos. 

6.5- A eficiência das fases que antecedem a clora~ão no 

tratamento da água do córrego, no que se refere a 

eliminação dos indicadores de poluição fecal, foi menor na 

época em que não ocorreu precipitação pluviométrica. Este 

fato deve ser visto com atenção pois, justamente nessa 

época a agua do referido manancial apresentou-se com 

qualidade bacteriológica inferior. 
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6.6-· A ãgua do córrego, antes da clora~~o, apresentou-se mais 

contaminada por indicadores de polui~~o fecal na época_ de 

ausência de precipita~~6 pluviométrica, enquanto que para a 

ãgua do dreno, antes da clora~~o, essa situa~~o se 

verificou no período de ocorrência de chuvas. Assim as 

situa~ões de maiores riscos, caso se realize uma clora~~o 

inadequada, ocorrem em épocas diferentes para o córrego e 

dreno, respectivamente. 

6.7- A ãgua do po~o artesiano, relativamente aos indicadores de 

polui~~o fecal, apresentou-se com riscos semelhantes à 

saúde da popula~~o consumidora nos períodos com e sem 

precipita~~o pluviométrica. É relevante a necessidade de 

clora~~o dessa água , com a finalidade de prote~ão da saúde 

do consumidor em ambos os períodos. 

6.8- As demandas médias de cloro nas redes de distribui~ão de 

água dos mananciais do córrego e dreno, foram maiores na 

época em que ocorreu precipita~ão pluviométrica, devendo-se 

portanto principalmente neste período, controlar a 

quantidade de cloro a ser adicionada na água com a 

finalidade de garantir a presen~a de níveis adequados de 

cloro residual, até o momento da água ser consumida. 

6.9- Nas amostras de ãgua das redes abastecidas de ãguas 

cloradas, oriundas do córrego e dreno, verificou-se que não 

houve altera~ão nas qualidades higiênico-sanitárias das 

mesmas, durante o percurso até o consumo nas epocas em que 

ocorreu precipita~~o pluviométrica e na ausência da mesma. 
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Por outro lado, as amostras de água da rede abastecida pelo 

peco artesiano, apresentaram melhora na suas qualidades 

higiênico-sanitárias d~rante o percurso até o consumo, na 

época em que não ocorreu precipitacão pluviométrica, 

ocorrendo de maneira inversa na presen~a da mesma. 

6.10- Através da razão entre as médias geométricas dos NMP de 

coliformes fecais e de estreptococos fecais foi possível 

determinar a origem da poluicão fecal sómente para o 

manancial do córrego, cujo valor indicou polui~ão fecal de 

origem humana, revelando a importância do efluente de 

esgoto doméstico na contamina~ão do referido manancial. 

6.11- A turbidez das águas dos mananciais do córrego, dreno e 

po~o artesiano foi o parâmetro físico que mais apresentou 

correlacões significativas positivas com os números de 

microrganismos. 

6.12- Nas condi~Ões em que foi realizado o presente trabalho, os 

mananciais representados pelo córrego, dreno e PO~O 

artesiano se comportaram, no tocante às suas 

características físicas, químicas e bacteriológicas, de 

maneira diferente frente 
. 
a ocorrência da precipitação 

pluviométrica, sendo que o manancial ~uperficial 

representado pelo córrego foi o que mais sofreu influência 

desse fator. 

6.13- Novos estudos devem ser realizados sobre o comportamento de 

diferentes fontes de abastecimento pÚblico de água, 
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·superficiais e subterrâneas, frente as mesmas varia~ões de 

condi~ões climáticas, principalmente a ocorrência de 

precipita~ão pluviométrica, pois o conhecimento desse 

comportamento possibilita a tomada de medidas preventivas 

com a finalidade de promover e proteger a saúde da 

popula~ão consumidora. 
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ANEXO: Tecnicas de preparo dos meios 

de cultura, solu~ões e reagen

te utili2ados no trabalho. 



ANEXO: TECNICAS DE PREPARO DOS HEIOS DE CULTU

RA, SOLUCõES E REAGENTE UTILIZADOS NO 

TRABALHO 

ÂGUA PEPTONADA A 0,1X <APHA, 1985) 

No preparo dessa solu~ão 1,0 grama de peptona éra dissolvido 

em 1.000 ml de água destilada e o pH era ajustado a 6,8. Após a 

esteriliza~ão em autoclave à temperatura de 121°C por 15 minutos, 

a so1u~5o era distribuída de maneira asséptica, em frascos 

esterilizados no .volume de 90 ml e mantida em geladeira, com 

temperatura em torno de 4°C, até o momento do uso. 

CALDO LAURIL SULFATO TRIPTOSE CONCENTRAC~O DUPLA 

10266) 

<HERCK , 

O meio desidratado era dissolvido em água destilada na 

propor~ão de 71,2 gramas por litro. Em seguida eram distribuidos 

volumes de 10 ml em tubos de ensaio (18x180 mm) contendo tubos de 

fermenta~5o de Durham invertidos. Posteriormente o meio era 

esterilizado em autoclave ~temperatura de 121°C por 15 minutos 

e, após ser resfriado era mantido em temperatura ambiente até o 

momento do uso. O pH final do meio estava em torno de 6,9. 



CALDO LAURIL SULFATO TRIPTOSE CONCENTRACao SIMPLES <MERCK ,-

1.266) 

O meio desidratado era dissolvido em água destilada na 

propor~ão de 35,6 gramas por litro. Na prepara~ão do meio era 

adotado o me~mo procedimento do item anterior. 

CALDO LACTOSE-VERDE BRILHANTE-BILE 2X CHERCK, 5454) 

O meio desidratado era dissolvido em água destilada na 

propor~ão de 40 gramas por litro e distribuído em volumes de 10 

mL em tubos de ensaio (18 x 180 mm) contendo tubos de fermenta~ão 

de Durham invertidos. Após a esteriliza~ão em autoclave h 

temperatura de 121°C por 15 minuto~ e, após ser resfriado era 

mantido em temperatura ambiente até o momento do uso. O pH final 

do meio estav~ em torno de 7,2. 

CALDO EC CHERCK, 18765) 

O meio desidratado era dissolvido em água destilada na 

propor~ão 

ml em 

fermenta~ão 

de 37 gramas por litro e distribuído em volumes de 10 

tubos de ensaio <18 x 180 mm) contendo tubos de 

de Durham invertidos. Em seguida o meio era 

esterilizado em autoclave à temperatura de 121°C por 15 minutos 

e,após ser resfriado era mantido em temperatura ambiente até o 

momento do uso. O pH final do meio estava em torno de 6,9. 



CALDO DEXTROSE AZIDA CONCENTRACIO DUPLA <HERCK, 1598) 

O meio desidratado era dissolvido em água destilada na 

propor~ão de 70 gramas por litro e distribuído em volumes de 10 

mL em tubos de ensaio <18 x 180 mm). Após a esterili2a~ão em 

autoclave à temperatura de 121oc por 15 minutos, o meio era 

resfriado rapidamente em água fria e mantido em temperatura 

ambiente até o momento do uso. O pH do meio estava estar em torno 

de 7,2. 

CALDO DEXTROSE AZIDA CONCENTRACIO SIHPLES <HERCK , 1598) 

O meio desidratado era dissolvido em água destilada na 

propor~ão de 35 gramas por litro. Na prepara~ão do meio era 

adotado o mesmo procedimento do item anterior. 

AGAR PSE (APHA, 1985) 

Composi~ão: 

Peptona c 17,00 9 

Peptona B 3,00 9 

t.xtrato de levedura 5,00 g 

Bile bacteriológica 10,00 g 

C1oreto de sódio 5,00 g 

Citrato de sódio 1,00 g 

E~culina 1,00 g 

Citrato de ferro amoniaca1 0,50 9 



Azida de sódio 

Agar 

0,25 g 

15,00 g 

Os ingredientes do meio eram adicionados à 1.000 ml de água 

destilada. Em seguida, a mistura era aquecida de modo a dissolver 

o meio completamente, ajustando-se o pH a 7,1. Posteriormente o 

meio era esterilizado em autoclave à temperatura de 121°C por 15 

minutos, resfriado e distribuído, de maneira asséptica, em placas 

de Petri esterilizadas. 

AGAR PADR~O PARA CONTAGEM <HERCK, 5463) 

O meio desidratado era dissolvido em água destilada na 

proporção de 22,5 gramas por litro. A mistura era aquecida agi

tando-se frequentemente, até a completa dissolução do meio. Após 

a esterilização em autoclave à temperatura de 121°C por 15 

minutos, o meio era resfriado e mantido em geladeira, com 

temperatura em torno de 42C, até o momento do uso. O pH final do 

meio estava em torno de 7,0. 

SOLUC~O DE TIOSSULFATO DE SóDIO A 10% <CETESB, 1973> 

Eram adicionados, em condições assépticas, 100 gramas de 

tiossulfato de sódio em 1.000 ml de água destilada, agitando-se 

até a completa dissolução. A solução era mantida em frasco âmbar, 

esterilizado e com tampa esmeri1hada. 



SOLUCXD DE ORTOTOLUIDiNA < CETESB,1973> 

Composição: 

Ortotoluidina 

Acido clorídrico p.a 

Água destilada q.s.p 

1,0 g 

100 ml 

1000 ml 

Eram adicionados 100 mL de acido clorídrico em um balão 

volumétrico, com capacidade de 500 mL, contendo 30~ mL de água 

destilada. Após a dissolução, completava-se o volume do balão 

com água destilada. A seguir, era preparada uma pasta com a 

ortotoluidina e a solu~ão de acido clorídrico, transferindo a 

mesma com o auxilio de água destilada, no maximo de 400 mL, para 

um balão volumétrico com capacidade de 1.000 mL. Em seguida, 

adicionava-se o restante da solu,ão de acido clorídrico e 

completando-se o volume com água destilada. A solu~ão era 

conservada em frasco âmbar e abrigada da luz. 
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