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MATERIAIS E MÉTODO

Realizou-se estudo transversal, em amostra estratificada de 25

escolas municipais, nas quais foram coletadas amostras da água,

para pesquisa de coliformes totais e termotolerantes e analisadas

através do método do Número Mais Provável (NMP) dispostos em

teste presuntivo e confirmativo.

Água potável é aquela que reúne características que a coloca na

condição própria para o consumo humano, portanto, ela deve estar

livre de qualquer tipo de contaminação. Hoje, aproximadamente

apenas 14% da população de Macapá é atendida pelos serviços de

distribuição de água e esgoto, logo, se torna um grave problema de

saúde pública, pois doenças diarreicas agudas são causas

frequentes de morte.

Este estudo objetiva analisar as amostras de água das escolas

públicas municipais de ensino fundamental das copas e

bebedouros, verificando se há contaminação por coliformes totais e

fecais.

contaminação no ambiente dos estabelecimentos, incluindo reservatórios e sistema

de distribuição. O presente estudo demonstrou contaminação da água de 56%

(14/25) das escolas de ensino fundamental e infantil de Macapá. Observou-se

precariedade na manutenção e monitoramento dos sistemas de armazenamento

como caixas d’águas e cisternas. Identificou-se significativo índice de não

atendimento quanto aos padrões microbiológicos da água, o que reflete condições

higiênico sanitárias inadequadas. Estes resultados sinalizam para riscos de

contaminação dos alimentos, utensílios e equipamentos nas escolas, a partir da

água utilizada.
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RESULTADOS

Do total de escolas coletadas, 14 positivaram para coliformes totais e

todas as 14 também positivaram para coliformes fecais, com índices

variando de 2 a 50 NMP/100mL de água, portanto, não estando em

conformidade com a legislação vigente da ANVISA, PORTARIA Nº

2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011 de 14/12/2011 (nº 239,

Seção 1, pág. 39) que preconiza que água para consumo humano

deve apresentar ausência de coliformes fecais em 100mL.

Adicionalmente, foram levantadas informações quanto à origem e

cuidados com a água. Quanto aos reservatórios de água das escolas,

observou-se que algumas usam cisternas as quais não apresentavam

revestimento adequado e nas caixas d’água, não se identificou

higienização periódica. Nenhuma das escolas dispunha de registros

de potabilidade da água. A origem da contaminação da água pode-se

considerar duas vias como possíveis causas: contaminação da água

de abastecimento, em virtude de falhas no tratamento e na

distribuição; contaminação no ambiente dos estabelecimentos,

incluindo reservatórios e sistema de distribuição;
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