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RESUMO 

 

O estudo de análise de potabilidade da água para consumo humano e uso doméstico tem sua 

importância no fato de que a saúde das pessoas ser em grande parte dependente da qualidade da 

água distribuídaágua que consomem. Esse trabalho teve como objetivo gerar informações sobre a 

qualidade da água ofertada pela rede oficial de distribuição. A qualidade de potabilidade para 

consumo humano e usos foi avaliada por meio de análise de parâmetros físico-químicos e 

microbiológicos  de acordo com a portaria MS Nº 2914/2011, a qual estabelece a viabilidade de 

consumo legal, aplicando metodologia de confiabilidade estatística significativa. O estudo teve como 

área de abrangência os bairros da Nossa Senhora e Santo Antônio, no município do Humaitá - AM. 

Foram realizadas análises dos parâmetros estabelecidos pela Agência Nacional de Águas em 470 

pontos de coleta ao longo de dez meses. As amostras de água analisadas apresentaram cor, sabor e 

odor aceitáveis de acordo como a portaria de referência. No entanto, podemos destacar a presença 

de E. coli e Coliformes totais ao longo da pesquisa em todas as sessões de análise. O pH mostrou-se 

abaixo do recomendado e a relação direta da condutividade elétrica e TDS e, principalmente, a 

flutuação de concentração dos parâmetros ao longo do tempo também ficaram evidenciadas. Ao 

final, conclui-se que as amostras de agua apresentaram inviabilidade legal de potabilidade para 

consumo humano no município. Tal fato evidencia a influência direta de ações antrópicas e a 

ineficiência da gestão do serviço de abastecimento. As informações aqui geradas podem contribuir 

cientificamente para um melhor gerenciamento do setor de melhoria das políticas públicas de saúde 

pública e na gestão do sistema de captação, e distribuição sobre a qualidade da  de água no 

Município de Humaitá. 

 

Palavras chaves: Potabilidade, saúde pública e saneamento. 
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1. INTRODUÇÃO  

Os problemas vinculados às alterações na quantidade, distribuição e qualidade da 

água ameaçam a qualidade de vida das pessoas, pois muitas doenças que são por ela 

veiculadas decorrem de tais aliterações e do seu consumo é imprescindível. Isso ocorre em 

grande parte devido à função do ao crescimento demográfico e da expansão das atividades 

econômicas, no meio rural e urbano, que provocam aumento no do consumo e na deterioração 

dos recursos hídricos (BORGES et al., 2003). Por isso, e cada vez mais importante que se faça 

pesquisa que tenha como finalidade potencializar gerar informações que possam subsidiar o 

gerenciamento desse recurso.  

Diante desse panorama de crise hídrica que o nosso país vem sofrendo, esse trabalho 

foi realizado esse trabalho de pesquisar pesquisa com o objetivo de analisar a viabilidade de 

potabilidade da água para consumo humano e uso doméstico oferecida a população urbana no 

município de Humaitá -– AM, que a qual encontra-se, atualmente, em um cenário estado de 

desconfiança da qualidade que esse recurso é ofertado, devido à carência de um sistema 

técnico de saneamento básico confiável somado a fatores naturais como cheia histórica do Rio 

Madeira. 

Esse trabalho tem como objetivo geral contribuir para a melhoria da qualidade do 

serviço de abastecimento de água do município de Humaitá-AM, disponibilizando informação 

sobre a qualidade da água distribuída pela rede municipal e a sua viabilização conformidade 

com os padrões estabelecidos legalmente. E especificamente, analisar a flutuação, ao longo do 

tempo, da qualidade de potabilidade da água para consumo humano e o uso doméstico nos 

bairros de Nossa Senhora do Carmo e Santo Antônio no município de Humaitá-AM com base 

em alguns parâmetros que determina o Índice de Qualidade da Água – IQA estabelecido pela 

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) e reconhecida pela Agência 

Nacional de Águas ANA.  

Formatado: Realce
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Esses parâmetros de qualidade que fazem parte do cálculo do IQA refletem, 

principalmente, a contaminação de sistemas hídricos ocasionada pelo lançamento de esgotos 

domésticos. É importante salientar que esse índice foi desenvolvido para avaliar a qualidade 

das águas, tendo como determinante principal a utilização da água para o abastecimento 

público, considerando aspectos relativos ao tratamento dispensado. Com base nisso, se 

enfatiza a importância de um estudo para a análise da qualidade da água para o uso doméstico 

que atualmente é disponibilizada pela Autarquia Pública do município a Companhia 

Humaitaense de Águas e Saneamento Básico (COHASB).  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1  Panorama atual da qualidade da água e seu uso legal. 

O recurso natural (água) tem sido objeto de debates internacionais sobre usos, 

conflitos e gestão das águas há vários anos, fato decorrente da percepção do aumento da 

escassez do bem para o consumo humano, seja pelo aumento da demanda de água, devido o 

crescimento exponencial demográfico e econômico, ou pela crescente deterioração da 

qualidade desse recurso finito, causada pela poluição indiscriminada (SILVINO, 2008).  

Os problemas relacionados à disponibilidade de água nas grandes concentrações 

urbanas brasileiras são agravados devido ao excesso de cargas de poluição doméstica, 

industrial e da ocorrência de enchentes urbanas que contaminam os sistemas de 

abastecimentos. Como consequências, observam-se prejuízo econômico, forte degradação na 

qualidade de vida, com retorno de doenças de veiculação hídrica e perdas de moradias e bens. 

Com o uso excessivo, as perdas na distribuição e os desperdícios contribuem 

fortemente para a falta de água (TUCCI et al., 2000). No século XX, os investimentos no 

sistema de abastecimento foram mais elevados, especialmente em países em 

desenvolvimento, cujo abastecimento de água potável é menos favorável, levando água de 

boa qualidade com um menor desperdício ao maior número possível de pessoas (TSUTIYA, 

2006).  

A água atende a múltiplos interesses humanos, que se estendem desde a manutenção 

da saúde pública, desenvolvimento econômico, recreação e a preservação do equilíbrio 

ecológico. Para Benetti et al. (2003), o balanço adequado entre a utilização da água e a 

manutenção de sua condição natural permite o seu uso continuado. No entanto, quando este 
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balanço não é respeitado, o atendimento aos interesses humanos é afetado, com enormes 

prejuízos à sociedade. 

O sistema de abastecimento é uma das principais prioridades da atualidade devida à 

necessidade de se ter água em quantidade e qualidade adequada para atender a demanda da 

população (TSUTIYA, 2006). A qualidade da água destinada ao abastecimento público deve 

obedecer, rigorosamente, às normas de potabilidade da regulamentação nacional (TELES & 

COSTA, 2010), ou seja, a qualidade da água está inteiramente ligada ao seu uso.  

Quando se realiza sua análise, necessita-se associar o uso às condições mínimas 

exigidas definidas por um conjunto de parâmetros associados a esse uso. Os padrões de 

qualidade para as inúmeras finalidades da água devem ser embasados em um suporte legal, 

por meio de legislações que instituam e convencionem os requisitos, em função do uso 

previsto para a água (TELES & COSTA, 2010). De preferência que tenha uma análise com 

um acompanhamento periódico, isto é, que se tenha um monitoramento de qualitativo e 

quantitativo dos parâmetros.  

Os parâmetros quantitativos e qualitativos da água podem ser acompanhados 

ininterruptamente através de um plano de monitoramento. A realização do monitoramento 

exige a definição dos parâmetros a serem monitorados, da localização de pontos amostrais, do 

período e da duração. Não havendo uniformização de procedimento, que depende de cada 

caso específico, subordinando-o ao objetivo que se pretende (Magalhães, 2000).  

2.2  A importância de um acompanhamento periódico (monitoramento). 

O monitoramento de variáveis de qualidade de água é de extrema importância, 

principalmente para aqueles que fornecem água para a população, visando sempre à 

prevenção de possíveis agravantes à saúde pública e também para poder desenvolver ações de 

recuperação de sistemas hídricos já fortemente impactados por ações antrópicas consideradas 

deletérias (BARRETO et al., 2009). Ocorrendo possíveis ações adversas a sua qualidade e, 
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essas mudanças podem ser detectadas em um plano de monitoramento que objetive a 

legalidade de uso da água.  

Segundo LIBÂNIO (2005) as características físicas, químicas e biológicas das águas, 

que podem ser representadas (quantitativa e qualitativamente) por acompanhamento das 

variedades nos parâmetros determinados em um plano de monitoramento baseado na 

legislação local, decorrem de uma série de processos que ocorrem nos sistemas hídrico e 

adjacente, como consequência das referentes capacidades de dissolução de uma ampla 

sucessão de substâncias e de transporte realizada pelo escoamento seja ele superficial ou 

subterrâneo, podendo ter como consequência flutuações na característica da água.  

2.3  Parâmetros de qualidade da água  

Segundo Sperling (1996), a condição mínima para a qualidade da água doméstica é a 

escusa de substâncias químicas e de organismos prejudiciais à saúde, além disso, devem 

atender os serviços domésticos e apresentar baixa agressividade e dureza. Ser esteticamente 

agradável (baixa turbidez, cor, sabor e odor, ausência de microrganismos). Quando se analisa 

a qualidade da água, é de fundamental importância o reconhecimento de dois tópicos: os 

sólidos e os organismos presentes.  

De acordo com Tomaz (1998), as impurezas da água podem estar nas formas 

dissolvidas ou em suspensão. A água possui cinco tipos básicos de contaminantes naturais: 

sólidos em suspensão, sais dissolvidos, materiais orgânicos dissolvidos, microrganismos e 

gases dissolvidos.  

Para Leal (1998), qualitativamente, pode-se caracterizar a água por fatores estéticos 

(cor, turbidez, odor, sabor), afetando principalmente os usos humanos; fisiológicos 

(toxicidade, patogenicidade, salinidade), que afetam mais a saúde; e ecológicos (pH, OD, 

condutividade elétrica), que estão relacionados com a proteção da vida e à reprodução dos 

organismos no sistema e afirma que esses fatores podem ser caracterizados através da 
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medições de alguns parâmetros físicos (cor; turbidez; odor; sólidos em suspensão e 

dissolvidos; temperatura; calor específico; densidade; condutividade).  

Temperatura - é a quantificação da quantidade da intensidade de calor que ocorre 

pela transferência por radiação, condução e convecção da atmosfera e do solo (PIMENTA, 

2008). 

pH - Potencial hidrogeniônico - Representa a concentração de íons hidrogênio H+, 

dando uma indicação sobre a condição de acidez, neutralidade ou alcalinidade da água.  A 

faixa de  pH  é  de  0  a  14 (Von  SPERLING,  1996). 

Oxigênio Dissolvido (OD) - Tem origem natural da dissolução do oxigênio 

atmosférico e produção pelos organismos fotossintéticos. O OD é o principal parâmetro de 

caracterização dos efeitos da poluição das águas por despejos orgânicos e sua unidade de 

medição recomendada pela ANA e de mg/L (Macêdo 2000).  

Cor, sabor e odor - A cor de uma água é consequência de substâncias dissolvidas e sua 

unidade é determinada por Unidade Hanzen mg Pt Co/L. O sabor e odor pode caracterizados 

de forma sensitiva na detecção de gases liberados e presença de substâncias. 

Coliformes Fecais e Totais – A determinação da potencialidade de uma água transmitir 

doenças de veiculação hídrica pode ser efetuada de forma indireta, através dos organismos 

indicadores da contaminação fecal, principalmente os pertencentes ao grupo de coliformes. 

Condutividade elétrica – as concentrações de sais dissolvidos e ionizados na água 

transformam-na num eletrólito capaz de conduzir a corrente elétrica, isto é, é a capacidade 

elétrica de transporte de corrente elétrica no meio.  

 Sólidos totais Dissolvidos (TDS) – É a concentração de sólidos dissolvidos no meio 

(argila, colóides, matéria orgânica e sais etc.) e a sua unidade é representada quantidade de 

massa divido pelo volume (mg/L). 
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Turbidez - É a medida da dificuldade de um feixe de luz atravessar certa quantidade de 

água. A turbidez é causada por matérias sólidas em suspensão. A turbidez é medida através do 

turbidímetro de Jackson (FILHO et al., 2005). 

3. MÉTODOS UTILIZADOS 

3.1.  Área de estudo 

A altitude média da zona urbana em relação ao nível do mar é de aproximadamente 

59 m com as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 7º30’22’’ sul longitude: 63º 1’38’’. 

A Figura 1 mostra o mapa da cidade com a delimitação da área que corresponde aos bairros 

Nossa Senhora do Carmo e Santo Antônio, onde também se nota os trechos do Rio Madeira e 

Igarapé Beem que passam pelos referidos bairros. 

 

Figura 1. Localização da área de Estudo. 

3.2. Métodos de análises 

Foram avaliados os seguintes parâmetros: temperatura da água, pH, oxigênio 

dissolvido, condutividade elétrica, turbidez, teor de sólidos totais (TDS), cor, odor, sabor e 

presença de coliformes totais e fecais.  
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Foi utilizada uma Sonda (YSI 556 MPS – Multi Probe System) que avaliou in situ os 

parâmetros: temperatura da água, oxigênio dissolvido, pH, condutividade elétrica. Para a 

análise da turbidez será utilizado um turbidímetro portátil (Fabricante HANNA instruments, 

HI 93703).  

Os parâmetros, odor e sabor foram analisados no Laboratório de Saneamento do IAA 

aplicando-se procedimentos sensitivos. A cor foi determinada por comparação com os 

padrões estabelecidos em uma tabela de cor e os valores expressos em Unidade Hazen (mgPt-

Co/L).  

A presença de coliformes fecais foi verificada aplicando-se o método substrato 

cromogênico no qual se utilizou tecnologia de substrato definido (Defined Substrate 

Technology® DST®) para detecção de coliformes totais e E. coli em água. À medida que os 

coliformes se reproduzem no substrato, eles utilizam ß-galactosidas para metabolizar o 

indicador de nutriente ONPG e alterá-lo de incolor para amarelo. O E. coli utiliza ß-

glucuronidase para metabolizar MUG e criar fluorescência. 

3.3. Procedimento estatístico  

A amostragem foi feita por sorteio simples com base na numeração de ordem 

estabelecida em um cadastro a ser elaborado a partir de um levantamento de todas as 

residências dos bairros que estão cadastradas na COHASB.  

As amostras foram coletadas nas torneiras das residências sorteada uma vez a cada 

60 dias no período de 10 (dez) meses.  

Os dados foram tabulados em uma planilha eletrônica para posterior cálculo da 

média, desvio padrão. Para isso foi utilizado o programa estatístico BioStat 5.0 e para as 

confecções de mapas interpolados o software Quantum GIS. 
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3.4. Comparação dos resultados com a Resolução MS Nº 2914/2011.  

 

Os resultados das análises dos valores foram comparados com os valores máximos 

permitidos (VMP) estabelecidos pela resolução MS Nº 2914/2011. Sendo que os valores das 

análises que ultrapassaram os valores ou os intervalos da resolução foram determinados como 

inviáveis (I) e os que tiveram de acordo foram determinados como viáveis (V). E cada série 

temporal de coleta em sua análise apresentou três ou mais parâmetros de inviabilidade, a série 

de análise foi avaliada como inviável (I). Senão como viável (V). 

Parâmetros     Unidade   VMP(¹) 

Cor aparente(²)          uH    15 

Gosto e odor(³)   intensidade    6 

Turbidez(4)    uT    5 

E. coli     -    Ausência em 100mL 

Coliformes totais   -    Ausência em 100mL 

Tabela 1. Parâmetros de qualidade da água de acordo com a Resolução MS Nº 2914/2011. 

NOTAS: (1) Valor máximo permitido. (2) Unidade Hazen (mgPt-Co/L). (3) Intensidade máxima de 

percepção para qualquer característica de gosto e odor com exceção do cloro livre, nesse caso por ser 

uma característica desejável em água tratada. (4) Unidade de turbidez. O pH é aceitável a sua 

potabilidade no intervalo de 6,5 a 9. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O número de residências determinado foi de 766 (setecentos e sessenta e seis) sendo 

este o número populacional da nossa amostra. Com base nesse número, temos o tamanho da 

amostra de 94 (noventa e quatro) pontos por série (“i” mês). As amostras são escolhidas de 

forma aleatória simples com 90% de confiança e o erro amostral não superior a 7% (sete por 

cento). 

Na Tabela 2. estão organizados os parâmetros que foram avaliados na pesquisa em 

ralação aos meses referentes (1ºmês – outubro/2014, 2ºmês – dezembro/2014, 3ºmês – 

fevereiro/2015, 4ºmês – abril/2015 e 5ºmês – junho/2015). As informações disponíveis nesta 

tabela refere-se a determinação das médias [i(mês)] e os desvios padrões (σ).   

Podemos observar que dos seis parâmetros, que podem ser comparados com a 

legislação vigente, o pH,  a presença de coliformes totais e E. coli estão fora dos padrões de 

potabilidade de acordo com a Resolução MS Nº 2914/2011. A cor aparente, sabor e odor com 

apresentaram valores de intensidade de 0 (zero) uH e a turbidez próximo de zero, ou seja, 

esses parâmetros estão de abaixo do Valor Máximo Permitido.  



15 
 

 
 

Na Figura 2. estão disponibilizados de forma espacial a altimetria da área de estudo, a 

distribuição das concentrações dos parâmetros de presença e ausência de E. coli e Coliformes 

Totais, Oxigênio Dissolvido (mg/l), pH, Condutividade elétrica (µs/cm) e Totais de Sólidos 

Dissolvidos (mg/l). 

Os parâmetros de avaliação de presença e ausência de E. coli e Coliformes Totais são 

de caráter microbiológicos e são importantes indicadores de presenças de bactérias 

patogênicas. Nessa pesquisa pode-se notar que a presença desses indicadores é está distribuída 

em toda a área tendo a mínima de presença no mês de fevereiro/2015 de 80,50% (oitenta e 

meio por cento) e a máxima em outubro/2014 de 93,20% (noventa e dois por cento) das 

Parâmetros Meses  

 
1º(mês) σ(±) 2º(mês) σ(±) 3º(mês) σ(±) 4º(mês) σ(±) 5º(mês) σ(±) 

Temperatura  

(°C) 
29,17 0,8 29,07 1 27,77 2,5 28,99 3,42 29,86 2,09 

Condutividade 

(µs/cm) 
44,77 8,75 51,22 15,75 61,04 17,79 40,66 16,83 59,68 21,28 

Resistência 

(Ω.cm) 
22840 4717 21024 5562 17250 3342 25875 6329 17774 4526 

TDS (mg/l) 0,031 0,005 0,031 0,009 0,037 0,009 0,024 0,01 0,035 0,011 

O.D.(mg/l) 4,68 0,33 4,52 0,53 4,69 0,66 5 0,53 3,19 0,54 

pH 5,93 0,16 5,71 0,26 4,79 0,46 4,85 0,28 4,92 0,34 

Turbidez (uT) 0,09 0,1 0,05 0,08 0,02 0,04 0,03 0,05 - - 

Presença de E. 

coli e 

Coliformes 

Totais (%) 

93,2 - 92,55 - 80,85 - 88,29 - - - 

Cor (uH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sabor e Odor 

(intensidade) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TABELA 2. Parâmetros Analisados no Projeto 
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amostras analisadas. Isso é um dado preocupante, pois,  a legislação classifica como potável a 

água para o consumo humano totalmente ausente desses indicadores. 

O oxigênio dissolvido no sistema pode representar o grau de turbulência e o próprio 

oxigênio presente no sistema e o alto grau dele pode causar o fenômeno de eutrofização 

(sistema aberto) e a proliferação de algas na rede de distribuição. Observa-se na Figura 2. – 

parâmetro Oxigênio (mg/l) que há um aumento gradativo nos quatros meses (outubro/2014, 

dezembro/2014, fevereiro/2015 e abril/2015) de ordem crescente na concentração desse item 

e uma declínio  no mês de junho/2015. Essa dinâmica de flutuação no sistema pode está 

ligada a disponibilidade de matéria e energia ditada pelas variações do níveis estáticos do 

lençol freático da região. 

O pH apresentou a dinâmica de flutuação mais complexa dessa pesquisa, visto como, 

nos primeiros meses apresentou uniformização (constantes) em seus valores na distribuição 

espacial e no terceiro mês um  decréscimo em todos os aspectos avaliados (média e 

distribuição espacial). Já nos dois últimos meses apresentou uma crescente no aumento 

médio.  Podemos certificar nessa pesquisa que os parâmetros de condutividade elétrica 

(µs/cm) e TDS (mg/l) são diretamente proporcionais em níveis de concentrações espacial. 

Aumentos gradativamente crescentes nos três primeiros meses tendo um decréscimo 

(significativo) no quarto mês, no quinto mês houve uma retomada ao padrão em relação aos 

três primeiro meses, sendo que a região norte (bairro do Santo Antônio) apresentou os níveis 

mais altos dessas variáveis. 

A Figura 3. mostra as flutuações gráficas dos valores médios dos parâmetros de 

temperatura (ºC), turbidez (uT), resistência (Ω.cm) e a porcentagem de presença de E. coli e 

Coliformes totais de acordo com os meses correspondentes. Ao analisar os gráficos de forma 

conjunta, notamos que, todos os gráficos têm um decrescimento, os três primeiros meses 
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atingindo a mínima no terceiro mês (fevereiro/2015) e tendo uma crescente no quarto mês. O 

item a. apresenta no seu quinto mês a sua máxima e o item c. uma desaceleração significativa, 

isto é, de forma uniforme os três primeiros meses todos os parâmetros apresentaram uma 

desaceleração (uns mais acentuados que outros) e tendo no terceiro mês a sua mínima. Com 

exceção do item c. da Figura 3. Os demais apresentaram crescimento no quarto e quinto mês. 

Como se pôde analisar, existem flutuações significativas no tempo e espaço sobre a 

qualidade da água que é destinada para consumo humano e uso domestico nos bairro de Nossa 

Senhora do Carmo (Olaria) e Santo Antônio do município de Humaitá-AM oferecida pela 

companhia de abastecimento, ou seja, apesar da água ser distribuída da mesma fonte de 

captação ela sofre mudanças em sua qualidade no transporte espacial em sua distribuição.   
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Figura 2. Gráficos da área de estudo (com legenda) interpolada: Altimetria, Presença e Ausência de E. 

coli, oxigênio dissolvido, pH, condutividade elétrica e TDS. FONTE: Geração própria. 
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Figura 3. Gráficos de médias e porcentagem: a. temperatura (°C), b. turbidez (uT), c. Resistência 

(Ω.cm) ed. Presença de E. coli e Coliformes totais (%). FONTE: elaboração própria, 2015. 

 

5. CONCLUSÃO 

Portanto, dos seis parâmetros que pode ser comparado com a Resolução MS Nº 

2914/2011 três apresentaram, em todos os meses, desacordo com os valores máximos 

permitidos ou intervalos recomendado pelo Ministério da Saúde. Que são eles: pH, E. coli e 

Coliformes totais. Os valores de pH estão abaixo do intervalo recomendado de 6,0 a 9,5 e 

mais de 88% das amostras analisadas ao longo dessa pesquisa evidenciou a presença de E. 

coli e coliformes totais.  

Assim, a conclusão é de que a qualidade da água para o consumo humano e uso 

doméstico distribuído pela companhia de abastecimento do município é INVIÁVEL de 
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acordo com a Resolução MS Nº 2914/2011. E o uso direto pode trazer impactos adversos a 

Saúde Pública da população.  

Com base nessas informações geradas, essa pesquisa pode servir de subsídio 

científico, caracterizando-se como um fator de contribuição ao setor de gestão/gerenciamento 

de saneamento básico, no que diz respeito, a qualidade de captação e distribuição da água para 

consumo humano e uso doméstico no município de Humaitá – AM, podendo ajudar o serviço 

e o sistema a melhorar a sua eficiência e eficácia.  

Com isso, podemos recomendar que se implemente uma política gestão de saneamento 

básico que vise diminuir a contaminação do lençol freático e que melhore método de captação 

e diminua o desperdiço. E, padronize a distribuição da qualidade e quantidade da água ao na 

rede de distribuição na forma legal e que implante um programa de monitoramento dela ao 

longo do tempo. 
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