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RESUMO

A água é de extrema importância, sendo essencial para a sobrevivência
da população, deste modo é necessário ter um devido cuidado com sua
qualidade para evitar contaminações que pode até gerar riscos à saúde
dos moradores. Este trabalho teve como objetivo analisar a água de poços
residenciais com foco na avaliação da qualidade microbiológica da água
consumida pelos moradores in loco do entorno do cemitério Santo
Antônio na cidade de Porto Velho – RO. Foram coletadas 100ml de água
de 8 casas com intervalo de um mês no período de março a setembro de
2017. Sendo realizadas análises microbiológicas no laboratório de análise
de água da SEDAM. Os resultados mostram que houve contaminação por
coliformes totais e termotolerantes em todas as amostras, acredita-se que
a falta de higienização periódica por parte dos consumidores pode ter
influenciado nos resultados presentes. Todos os resultados foram
baseados na Resolução CONAMA n° 396 de 2008. Após as análises os
laudos foram entregues aos moradores, juntamento com um kit de
hipoclorito de sódio (2,5%), folheto demonstrativo com as formas de
tratamento da água para consumo e os riscos que os agentes patogênicos
(coliformes) geram à saúde.  
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