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Introdução: A qualidade de vida dos seres humanos está diretamente relacionada com a 

água. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) em todo o mundo, cerca de 

três em cada 10 pessoas (2,1 bilhões) não têm acesso a água potável, usualmente as 

populações ribeirinhas da Amazônia não são contempladas com serviços de saneamento 

básico como o abastecimento de água, por exemplo. Sendo seus abastecimentos provenientes 

de sistemas alternativos, sem receber tratamento físico e/ou químico adequado. Tornando-os 

susceptíveis a contaminação por excretas de origem humana e animal, favorecendo a 

patogenias [1]. Objetivos: O objetivo deste trabalho foi de verificar os parâmetros 

microbiológicos da água de microssistemas de abastecimento das vilas de uma Comunidade 

Quilombola, considerando a qualidade geral da água de abastecimento das mesmas, além de 

avaliar as condições hidrossanitárias das residências e dos seus ambientes coletivos. 

Métodos: O trabalho foi realizado na Comunidade Quilombola do Médio Itacuruçá – 

Abaetetuba/PA. No qual é composta por mais de 30 vilas que possuem seu próprio 

microssistema de distribuição de água. Para a coleta de água foram escolhidas 5 vilas e 2 

escolas. No total foram colhidas 16 amostras. Além da coleta de água, foram aplicados 

questionários nas residências de cada vila, com o objetivo de adquirir informações sobre o 

saneamento básico, casos de doenças e a qualidade da água consumida pelos moradores. A 

água foi coletada diretamente da torneira onde era retirada a água de beber e em seguida 

submetida às analises microbiológicas. O método realizado para análise foi o de Colilert. As 

amostras de água foram submetidas à pesquisa de coliformes totais pela técnica do Número 

Mais Provável (NMP) e à pesquisa e identificação de Escherichia coli. Os valores encontrados 

foram comparados com a Portaria Nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da 

Saúde que estabelece os parâmetros de qualidade de água de consumo. Resultados e 

Discussão: Os resultados para Coliformes Totais mostraram que 18,75% das amostras 

estavam em desacordo com a legislação do Ministério da Saúde, apresentando valores acima 

do permitido [2]. Esse grupo de bactérias não causa doenças. Entretanto é considerado um 

indicador de contaminação hídrica por matéria fecal [3]. A falta de higiene no uso das caixas 

d´água pode justificar a presença desses microrganismos na água. Na observação “in loco”, 

verificou-se que não era prática da população a higiene periódica dos reservatórios de água. 

Para E.coli o resultado mostrou que apenas uma das amostras estava com valores acima do 

permitido e em duas verificou-se a presença, mas abaixo dos valores permitidos de acordo 

com a Portaria nº 2914/2011. Este resultado é importante visto que contaminantes como a 

E.coli constituem a causa mais comum de infecção das vias urinárias, e também provoca 

diarreia no mundo inteiro [4]. Com isso os moradores foram entrevistados quanto aos casos 

de doenças que mais ocorrem na comunidade. E segundo os mesmos, as doenças com maior 

frequência foram: diarreia (20,8%), seguido de verminoses e anemia ambos com 16,9% dos 

casos, entre outras. Por se tratar de uma comunidade que se estabeleceu às margens do rio, 

não apresenta saneamento básico adequado. Apenas as vilas da área de terra firme possuem 

coleta de lixo (74%), já os moradores da área de várzea alegaram queimar o lixo doméstico 

(26%), por não terem coleta. Porém, o que foi observado é que nem todo lixo é queimado ou 
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tem um destino correto, sendo possível detectar em quase todos os quintais acumulo de lixo, 

que podem causar contaminação ao rio e os lençóis freáticos. A situação hidrossanitária da 

comunidade é precária, o sistema de esgotamento sanitário é praticamente inexistente. Sendo 

todo os líquidos provenientes do esgoto doméstico, lançado no rio ou ficando a céu aberto, 

assim como os dejetos das vilas que residem às margens do rio, as quais não possuem fossas 

negras. Essa disposição inadequada de esgotos domésticos, como também a deficiência de 

saneamento ambiental, são fatores que podem contribuir efetivamente para a contaminação 

dos recursos hídricos, inclusive dos lençóis subterrâneos, por matéria fecal e contribuir assim 

para o aumento da mortalidade provocada por doenças de veiculação hídrica [5]. Apenas 26% 

dos moradores alegaram fazer algum tipo de tratamento como: Ferver a água, adicionar 

hipoclorito e colocar um pano na torneira que serve como um “filtro” o que se mostra um 

problema, uma vez que tecido não possui nenhuma ação de contenção ou filtragem de 

microrganismos, apenas barrando elementos sólidos entre suas fibras, deixando o local 

propício à formação de biofilmes, trazendo assim maléficos para a saúde dos que consomem 

desta água. Uma das escolas possui um microssistema que capta água da chuva. Que segundo 

a Diretora, com o tratamento correto, é possível ser destinada para fins potáveis. Os resultados 

da análise da amostra da água da escola não apontaram nenhum tipo de contaminação em seu 

microssistema, o que torna uma alternativa viável para suprir as necessidades da comunidade. 

Uma vez que as chuvas na região são frequentes. É importante ressaltar, que de acordo com a 

Diretora, os pais dos alunos se sentem receosos com o consumo da água pelos seus filhos, por 

ser proveniente de águas da chuva, e com esses resultados será possível comprovar a 

confiabilidade do método para a comunidade. Conclusão/Considerações Finais: Os 

resultados demonstraram que a deficiência no saneamento básico na Comunidade afeta a 

qualidade da água utilizada pela população. Parte das amostras coletadas estavam em 

desacordo com os padrões adequados de potabilidade. Estas informações demonstram uma 

situação de risco sanitário nas vilas estudadas. Pode-se então inferir, pela análise 

microbiológica, que os tipos de recipientes, local e tempo de armazenamento podem 

contribuir para a presença de bactérias do grupo coliformes na água de consumo domiciliar. 

Deste modo verificou-se que os problemas sanitários na comunidade são complexos e 

apresentam riscos à população local. Diante da situação observada, deve ser tomadas 

providências imediatas de caráter corretivo e preventivo a partir de novas análises 

bacteriológicas. Além de ações que visem a conscientização da população no que se refere à 

captação e armazenamento adequados da água a ser consumida. Neste trabalho também é 

sugerido que o método de captação e tratamento de água da chuva pela escola seja uma 

alternativa viável para suprir as necessidades dos locais onde os índices de contaminação 

microbiológicos foram altos. 
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