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MÉTODOS

No Brasil, em virtude das práticas de saneamento e de má

qualidade das águas, do ponto de vista sanitário, o que

realmente põe em risco a saúde pública é a ocorrência de

poluição fecal, pela possibilidade de estarem presentes micro-

organismos patogênicos intestinais, como bactérias, vírus,

protozoários e ovos helmintos. Agentes frequentemente

responsáveis por doenças de veiculação hídrica, tais como febre

tifoide, febre paratifoide, disenteria bacilar, cólera, salmonelose

e outras gastroenterites, poliomielite, hepatite A, verminoses,

amebíase e giardíase (MACEDO, 2001).

As principais necessidades sociais como educação, saúde

e bem-estar estão estreitamente relacionadas com higiene e

água potável (DIAS, 2006).

A melhoria das condições sanitárias na escola pode

aumentar a frequência escolar entre os jovens e, dessa forma,

reduzir, de forma indireta, as desigualdades sociais, além de

contribuir com a formação dos hábitos de vida e personalidade

dos indivíduos (DIAS, 2006).

Dessa forma, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a

qualidade microbiológica das águas nas escolas quanto à

presença de micro-organismos patogênicos.

INTRODUÇÃO

A maioria dos parâmetros analisados estão dentro dos limites previstos pela

Portaria MS Nº 2914 de 12/12/2011. No entanto, há necessidade de uma

fiscalização mais efetiva por parte da Vigilância Sanitária, tendo em vista o

grande número de alunos que ingerem água diretamente nos bebedouros e

indiretamente nas águas de consumo, tornando-se potenciais fontes de

contaminação de doenças gastrointestinais.

Neste contexto, as escolas em parcerias com instituições de saúde devem

se mobilizar o sentido de capacitar e educar seus colaboradores e alunos, para

realizar a higienização de seus reservatórios e manutenção dos filtros dos

bebedouros. Sugere-se outros estudos para assegurar a manutenção da

qualidade e constância almejada, para a água de consumo dessa comunidade

escolar.

CONCLUSÃO
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EM ESCOLAS MUNICIPAIS DA 

CIDADE DE MACEIÓ

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Das 17 escolas avaliadas, 16 (dezesseis) 94% das

análises realizadas nas águas coletadas nas torneiras de

entrada (cavalete), as quais representam a água da rede

de distribuição, apresentam-se satisfatória para coliformes

totais e apenas 1 (uma) 6% insatisfatória. Quanto ao

Escherichia. coli, 100% dos resultados foram satisfatórios.

Para os resultados das análises das águas coletadas nas

torneiras das cozinhas ou banheiros (após passarem pela

caixa de água) para coliformes totais e Escherichia coli,

foram respectivamente, 12 (71%) satisfatória e 5 (29%)

insatisfatório e 16 (94%) satisfatório e 1 (6%) insatisfatório.

Para os bebedouros 14 (82%) estavam satisfatórios para

coliformes totais e 17 (100%) livres de contaminação por

Escherichia coli.
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Quadro 1 – Resultado das análises microbiológicas das amostras de água

coletadas em dezessete escolas municipais da cidade de Maceió-AL, 2013.

FONTE: SMS/COVISA - MACEIÓ LEGENDA: S – SATISFATÓRIO

I - INSATISFATÓRIO

O Quadro 1 revela o panorama geral das análises microbiológicas das

amostras de água coletada nas escolas avaliadas do presente estudo. O

local de coleta foi escolhido estrategicamente baseado no princípio do uso

coletivo e grau de exposição a fatores contaminantes.

Estudo do tipo 

transversal, 

desenvolvido em 

Maceió-AL

Amostra: 17 escolas

participantes do 

programa higiene bucal

O procedimento de 

coleta das amostras 

teve como base o 

Manual de Orientação 

Para Coleta de Água e 

Amostras Ambientais –

LACEN – SC (2009)

Após coleta, as amostras foram acondicionadas em 

caixas térmicas contendo gelo e transportadas para 

o Laboratório Central de Saúde Pública de Alagoas 

(LACEN-AL) para realização da análise

As amostras foram 

avaliadas quanto a 

presença de coliformes 

totais e termotolerantes, 

utilizando-se a técnica 

método do substrato 

definido cromogênico, 

também conhecida 

como técnica de Colilert
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