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RESUMO 

Objetivou-se verificar as condições sanitárias de águas de Unidades Produtoras de 

Alimentos (UPA) de um Empreendimento Econômico Solidário. No período de 12/2018 

a 01/2019 foram realizadas análises físico-químicas e microbiológicas em 15 amostras de 

água das UPA. Nas análises microbiológicas, observou-se que 80,0% das UPA não 

atenderam ao padrão de potabilidade da água com contagens de <1,0 a >2,4 

log.NMP.100mL-1 de coliformes termotolerantes. As contagens de bactérias 

heterotróficas variaram de <1,0 a >4,5 log.UFC.mL-1 e 46,7% das amostras apresentaram 

elevadas contagens desse indicador, que variaram de 3,0 a >4,5 log.UFC.mL-1. Apesar 

da legislação não estabelecer padrões para as análises físico-químicas de água de 

consumo, os valores de pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido e temperatura 

pressupõem inadequação segundo a literatura. É necessário controle da potabilidade da 

água pelas UPA e órgãos responsáveis, ações educativas e elaboração e implantação de 

políticas públicas voltadas para o saneamento rural. 
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A água possui um papel fundamental à sobrevivência terrestre e a garantia de que esta 

atenda aos padrões de potabilidade para o consumo humano é de grande relevância para 

a saúde pública, por estar envolvida em diversas atividades cotidianas, especialmente no 

consumo direto e na produção de alimentos (VOLKWEIS et al., 2015). 

No Brasil a Portaria do Gabinete do Ministro (GM) n.º 888/2021 do Ministério da Saúde 

(MS) define como água para consumo humano a “água potável destinada à ingestão, 

preparação de alimentos e à higiene pessoal, independentemente da sua origem” água 

potável “aquela destinada à ingestão, preparação e produção de alimentos e à higiene 

pessoal, devendo atender ao padrão de potabilidade vigente e não oferecer riscos à saúde” 

(BRASIL, 2021).  

Silveira et al. (2011) afirmaram que a utilização da água é necessária em inúmeras 

atividades durante a cadeia produtiva de uma preparação, como higienização das mãos 

dos manipuladores; limpeza e sanitização dos equipamentos, utensílios e superfícies; e 

lavagem e sanitização dos alimentos. Logo, torna-se fundamental o uso de água potável 

para garantir a sanidade do produto final, bem como contribuir para o controle higiênico-

sanitário das preparações elaboradas pelas UPA, e principalmente evitar o surgimento de 

Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTHA). 

Assim, à qualidade da água utilizada para produção dos alimentos, constitui um desafio 

para as Unidades Produtoras de Alimentos (UPA), especialmente em Empreendimentos 

Econômicos Solidários (EES) rurais. Vale salientar que pouco se sabe sobre as condições 

de produção e armazenamento, uma vez que as UPA são as cozinhas domiciliares em 

muitos destes empreendimentos (WESCHENFELDER et al., 2015). 

Considerando a escassez de estudos que avaliem a qualidade da água em EES, objetivou-

se verificar as condições sanitárias de águas das UPA de um EES do Baixo Sul da Bahia, 

Brasil. 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo quantitativo, realizado em 15 unidades produtivas de um EES 

composto por 52 agricultoras familiares, no período de dezembro de 2018 a janeiro de 

2019 na zona rural de um município do Baixo Sul da Bahia. 



                  

                 
Foram realizadas coletas de forma asséptica de amostras de águas das UPA, diretamente 

da torneira, acondicionadas em sacos contendo tiossulfato de sódio e transportadas 

refrigeradas em caixas isotérmicas contendo gelo reciclável para o laboratório de 

Microbiologia do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Recôncavo 

da Bahia 

As análises físico-químicas foram realizadas in loco, utilizando o aparelho medidor 

multiparâmetros Water Quality Meter AK88 (Akso®) sendo medidas a temperatura, o 

pH, a condutividade elétrica e o oxigênio dissolvido. 

Para avaliar a qualidade das águas foi realizada a contagem de coliformes totais (Ct) e 

termotolerantes (CT) pela Técnica de Fermentação em Tubos Múltiplos que determina o 

Número Mais Provável (NMP) de bactérias do grupo dos coliformes, descrita no Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005) e contagem total 

de heterotróficos utilizando o método rápido de contagem por placas Petrifilm Aqua 

AQHC ™ (3M Company) (AOAC 2018.01). 

A densidade de Ct e CT foi expressa em log NMP.100 mL-1 e para a contagem total de 

heterotróficos, os resultados foram expressos em log UFC.mL-1. Os resultados 

microbiológicos e físico-químicos da água obtidos foram analisados conforme os padrões 

estabelecidos na Portaria GM/MS 888/2021 (BRASIL, 2021). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A densidade de Ct foi avaliada obtendo uma variação de <1,0 à >2,4 log.NMP.100mL-1 

(média 2,1 log.NMP.100mL-1 ± 0,3), e 80,0% (n=12) das amostras de água analisadas 

apresentaram Ct. Apesar dos Ct possuírem padrão estabelecido pela legislação vigente 

para água de consumo humano, prospecções realizadas por Santana et al. (2003) apontam 

estes como indicadores microbiológicos da qualidade da água, pois são micro-organismos 

que são eliminados no ambiente através de animais de sangue quente em quantidades 

razoáveis, que, associada aos efluentes domésticos e dejetos humanos descartados sem 

tratamento, elevam a sua concentração, a presença de patógenos e a ocorrência no lençol 

freático e consequentemente nas fontes de água.  



                  

                 
Observou-se que 80,0% (n=12) das UPA avaliadas não atenderam aos parâmetros de 

potabilidade estabelecidos pela legislação vigente (BRASIL, 2021), com contagens de 

coliformes termotolerantes (CT) de <1,0 a >2,4 log.NMP.100mL-1 (média 2,0 

log.NMP.100mL-1 ± 0,4).  

Considerando que estes micro-organismos não fazem parte da microbiota da água, a sua 

presença nesta pode ser originada, por exemplo, pela falta de saneamento básico. Uma 

alternativa para melhoria da qualidade da água para consumo humano é a desinfecção por 

meio do uso da cloração da água antes do consumo, que possibilita a redução da presença 

de Ct e CT, conforme Sampaio (2011) no estudo realizado em uma comunidade rural de 

São Paulo-SP. 

Outro parâmetro importante a ser avaliado para verificar a integridade do sistema de 

distribuição (reservatório e rede) é a contagem de bactérias heterotróficas, possibilitando 

indicar, dentre outros, a presença de colonização e formação de biofilmes no sistema de 

distribuição, logo podem representar riscos à saúde, bem como favorecer o surgimento 

de odor e sabor desagradáveis (FRANCO; LANDGRAF, 2008). 

As amostras apresentaram contagens de bactérias heterotróficas que variaram de <1,0 a 

>4,5 log.UFC.mL-1 (média 2,7 log.UFC.mL-1 ± 0,8) e 46,7% (n=7) das amostras 

apresentaram elevadas contagens acima de 3,0 log.UFC.mL-1. Apesar da contagem de 

bactérias heterotróficas não se constituir um parâmetro a ser utilizado em caso de água 

para consumo humano (BRASIL, 2021), a sua contagem serve como indicador auxiliar 

de qualidade da água, pois fornece informações sobre possíveis falhas na desinfecção.  

Em relação aos parâmetros físico-químicos da água, a Portaria 888/2021 do GM/MS 

(BRASIL, 2021) estabelece o pH entre 6,0 a 9,5 como padrão de potabilidade no sistema 

de distribuição, logo este parâmetro não é aplicado ao presente estudo que avaliou as 

águas destinadas ao consumo humano provenientes de fontes alternativas, ou seja, sem 

tratamento, todavia o pH das amostras variou de 3,2 a 7,6 (média 5,3 ± 1,5) e constatou-

se que 60,0% (n=9) das amostras tiveram valores abaixo de seis, demonstrando acidez. É 

possível inferir que as amostras 5, 11, 12, 13 e 14 apresentaram acidez de origem 

antropogênica (descarte de águas servidas sem tratamento no entorno das residências, 

queima de resíduos sólidos comuns a céu aberto, descarte dos resíduos sólidos orgânicos 



                  

                 
no entorno das residências etc.), por apresentarem valores de pH baixos associado a altas 

contagens microbiológicas. 

Apesar da legislação vigente não determinar a condutividade elétrica (CE) e o oxigênio 

dissolvido (OD) como padrões para a potabilidade da água, no presente estudo estes 

parâmetros foram avaliados, devido a sua importância para detecção de possível 

contaminação da água. A CE da água é a capacidade de transmitir a corrente elétrica na 

presença de substâncias dissolvidas, dissociadas em ânions e cátions, ou seja, quanto 

maior a concentração de íons, maior a condução da corrente elétrica. Nesse sentido no 

presente estudo os achados variaram de 30,0 a 137,1μS/cm (média 57,9 μS/cm ± 33,3), 

estando 13,3% (n=2) das amostras de água acima da faixa de referência do MS (10 a 

100μS/cm), podendo indicar a contaminação dessas águas por esgotos domésticos 

(BRASIL, 2006). 

Quanto ao OD, baixos teores ou a ausência indicam poluição da água. Desta forma, baixos 

teores ou inexistência de OD em águas de poços indicam provável contaminação dos 

lençóis freáticos por material orgânico (VEIGA, 2005). Os achados neste estudo variaram 

de 29,8 a 48,9mg/L (média 36,8mg/L ± 5,1), sendo que o padrão mínimo estabelecido na 

literatura é de 2mg/L a 5mg/L (BRASIL, 2006), assim pode-se inferir que os níveis deste 

parâmetro não indicaram a presença expressiva de poluentes em 100% (n=15) das 

amostras. 

A legislação vigente não fornece faixas mínimas e máximas para a temperatura da água 

de consumo humano, entretanto é possível inferir que temperaturas como as encontradas 

no presente estudo (24,5ºC e 32,3°C, média 28,4 ±2,0) favoreceram a multiplicação de 

bactérias do grupo coliformes, que se desenvolvem bem a temperaturas de até 37°C 

(SILVA et al., 2020). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando as condições insatisfatórias da maioria das amostras, é necessário o 

controle da potabilidade da água pelas UPA e órgãos responsáveis, ações educativas e 

elaboração e implantação de políticas públicas voltadas para o saneamento rural. 
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