
 

 

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA E FÍSICO
MINA NA REGIÃO DO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO, MG

Conservação e Educação de Recursos Hídricos 

A água é um dos recursos naturais mais importantes para a humanidade e seus cuidados devem ser rigorosos pois 
qualquer tipo de contaminação pode afetar sua qualidade. As análises microbiológicas e físico
imprescindíveis e exigidas pelo Ministé
ao redor do município de Muzambinho, Minas Gerais, avaliando se está própria ou imprópria para o consumo 
humano. As análises  realizadas foram: pH, turbidez, condutividade, presença 
de microrganismos, utilizando-se a metodologia prevista através da Norma de Qualidade de Água Potável, da 
Portaria N° 2.914 de 12/12/2011. Dentre as vinte e seis amostras analisadas, dezessete foram consideradas 
impróprias para o consumo humano, sendo quatorze por contaminação de coliformes. Podemos concluir que 
foram coletadas em regiões de pouco saneamento básico ou próximas a pastagens de uso animal e fossas. 
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INTRODUÇÃO 

 

A água é um dos recursos naturais mais importantes para a humanidade, a usamos para 

beber, preparar alimentos, higiene pessoal, produção de energia elétrica, entre outros, sendo 

essencial à vida. Mas, ela contém impurezas, que 

ambiente. O padrão de qualidade desejada para a água depende dos usos para os quais ela é 

destinada (QUINTEIRO, 1997). O exame da água destinada ao consumo humano é essencial, 

uma vez que possibilita aferir a ausência 

químicas.  
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RESUMO  

A água é um dos recursos naturais mais importantes para a humanidade e seus cuidados devem ser rigorosos pois 
qualquer tipo de contaminação pode afetar sua qualidade. As análises microbiológicas e físico
imprescindíveis e exigidas pelo Ministério da Saúde, por isso, foram analisadas vinte e seis amostras recolhidas 
ao redor do município de Muzambinho, Minas Gerais, avaliando se está própria ou imprópria para o consumo 
humano. As análises  realizadas foram: pH, turbidez, condutividade, presença de coliformes e contagem global 

se a metodologia prevista através da Norma de Qualidade de Água Potável, da 
Portaria N° 2.914 de 12/12/2011. Dentre as vinte e seis amostras analisadas, dezessete foram consideradas 

ara o consumo humano, sendo quatorze por contaminação de coliformes. Podemos concluir que 
foram coletadas em regiões de pouco saneamento básico ou próximas a pastagens de uso animal e fossas. 

 

Coliformes; Qualidade da Água; Recursos Hídricos; Nascente. 

A água é um dos recursos naturais mais importantes para a humanidade, a usamos para 

beber, preparar alimentos, higiene pessoal, produção de energia elétrica, entre outros, sendo 

essencial à vida. Mas, ela contém impurezas, que podem causar malefícios ao homem e ao 

ambiente. O padrão de qualidade desejada para a água depende dos usos para os quais ela é 

destinada (QUINTEIRO, 1997). O exame da água destinada ao consumo humano é essencial, 

uma vez que possibilita aferir a ausência ou presença de microrganismos ou substâncias 
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A água é um dos recursos naturais mais importantes para a humanidade e seus cuidados devem ser rigorosos pois 
qualquer tipo de contaminação pode afetar sua qualidade. As análises microbiológicas e físico-químicas são 

rio da Saúde, por isso, foram analisadas vinte e seis amostras recolhidas 
ao redor do município de Muzambinho, Minas Gerais, avaliando se está própria ou imprópria para o consumo 

de coliformes e contagem global 
se a metodologia prevista através da Norma de Qualidade de Água Potável, da 

Portaria N° 2.914 de 12/12/2011. Dentre as vinte e seis amostras analisadas, dezessete foram consideradas 
ara o consumo humano, sendo quatorze por contaminação de coliformes. Podemos concluir que 

foram coletadas em regiões de pouco saneamento básico ou próximas a pastagens de uso animal e fossas.  

os; Nascente.   

A água é um dos recursos naturais mais importantes para a humanidade, a usamos para 

beber, preparar alimentos, higiene pessoal, produção de energia elétrica, entre outros, sendo 

podem causar malefícios ao homem e ao 

ambiente. O padrão de qualidade desejada para a água depende dos usos para os quais ela é 

destinada (QUINTEIRO, 1997). O exame da água destinada ao consumo humano é essencial, 

ou presença de microrganismos ou substâncias 
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As nascentes, ou minas, são o início de um curso de água, o aparecimento na 

superfície de um lençol subterrâneo. Podem ser facilmente contaminadas por estarem 

próximas a fossas e pastagens ocupadas po

responsável por várias doenças de origem bacteriana, como gastroenterites agudas e diarreias 

(OPAS, 1999).  

A água potável não deve conter microrganismos patogênicos e deve estar livre de 

bactérias indicadores de 

contaminação fecal, usamos como referência as bactérias coliformes, pois são encontradas nas 

fezes de animais de sangue quente (SOUZA, 1983). Os coliformes termotolerantes (ou a 

45°C) tem como principal representante a 

 As bactérias do grupo coliformes são encontrados nas fezes de animais de sangue 

quente, inclusive dos seres humanos, são facilmente detectáveis e quantificáveis por técnicas 

simples e economicamente viáveis, em qualquer 

concentração na água contaminada possui uma relação direta com o grau de contaminação 

fecal desta.  

A contagem padrão em placas permite avaliar a eficiência das várias etapas do 

tratamento da água. Embora a maioria dessas b

riscos à saúde, como também, deteriorar a qualidade da água, provocando odores e sabores 

desagradáveis (FUNASA, 2004). 

A água para consumo humano também deve seguir padrões físico

Ministério da Saúde recomenda analisar o pH, turbidez, dureza total e condutividade elétrica, 

que podem ser alterados devido a contaminação de substâncias como ferro, areia e materiais 

orgânicos, modificando o seu odor e sabor.

Este trabalho objetivou

Muzambinho estão próprias ou impróprias para o consumo humano, segundo os padrões 

microbiológicos e físico-químicos de acordo com a Norma de Qualidade da Água Potável, 

Portaria N° 2.914 do MS, de 12/12/2011.

   

METODOLOGIA 

 

Foram analisadas vinte e seis amostras de água de mina, recolhidas na região do 

município de Muzambinho, no período de janeiro/2017 a novembro/2017. As amostras foram 

encaminhadas ao Laboratório de Bromatologia e Água, do Instituto Federal do Sul de Minas 

Gerais, campus Muzambinho. 

As nascentes, ou minas, são o início de um curso de água, o aparecimento na 

superfície de um lençol subterrâneo. Podem ser facilmente contaminadas por estarem 

próximas a fossas e pastagens ocupadas por animais. O consumo da água contaminada é 

responsável por várias doenças de origem bacteriana, como gastroenterites agudas e diarreias 

A água potável não deve conter microrganismos patogênicos e deve estar livre de 

bactérias indicadores de contaminação fecal (FUNASA, 2004). Como indicador de 

contaminação fecal, usamos como referência as bactérias coliformes, pois são encontradas nas 

fezes de animais de sangue quente (SOUZA, 1983). Os coliformes termotolerantes (ou a 

representante a Escherichia coli.  

As bactérias do grupo coliformes são encontrados nas fezes de animais de sangue 

quente, inclusive dos seres humanos, são facilmente detectáveis e quantificáveis por técnicas 

simples e economicamente viáveis, em qualquer tipo de água (FUNASA, 2004). Sua 

concentração na água contaminada possui uma relação direta com o grau de contaminação 

A contagem padrão em placas permite avaliar a eficiência das várias etapas do 

tratamento da água. Embora a maioria dessas bactérias não seja patogênica, pode representar 

riscos à saúde, como também, deteriorar a qualidade da água, provocando odores e sabores 

desagradáveis (FUNASA, 2004).  

A água para consumo humano também deve seguir padrões físico

rio da Saúde recomenda analisar o pH, turbidez, dureza total e condutividade elétrica, 

que podem ser alterados devido a contaminação de substâncias como ferro, areia e materiais 

orgânicos, modificando o seu odor e sabor. 

Este trabalho objetivou-se avaliar, se as águas de mina na região do município de 

Muzambinho estão próprias ou impróprias para o consumo humano, segundo os padrões 

químicos de acordo com a Norma de Qualidade da Água Potável, 

ia N° 2.914 do MS, de 12/12/2011. 

Foram analisadas vinte e seis amostras de água de mina, recolhidas na região do 

município de Muzambinho, no período de janeiro/2017 a novembro/2017. As amostras foram 

Laboratório de Bromatologia e Água, do Instituto Federal do Sul de Minas 

Muzambinho.  
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A água potável não deve conter microrganismos patogênicos e deve estar livre de 

contaminação fecal (FUNASA, 2004). Como indicador de 

contaminação fecal, usamos como referência as bactérias coliformes, pois são encontradas nas 

fezes de animais de sangue quente (SOUZA, 1983). Os coliformes termotolerantes (ou a 

As bactérias do grupo coliformes são encontrados nas fezes de animais de sangue 

quente, inclusive dos seres humanos, são facilmente detectáveis e quantificáveis por técnicas 

tipo de água (FUNASA, 2004). Sua 

concentração na água contaminada possui uma relação direta com o grau de contaminação 

A contagem padrão em placas permite avaliar a eficiência das várias etapas do 

actérias não seja patogênica, pode representar 

riscos à saúde, como também, deteriorar a qualidade da água, provocando odores e sabores 

A água para consumo humano também deve seguir padrões físico-químicos, por isso o 

rio da Saúde recomenda analisar o pH, turbidez, dureza total e condutividade elétrica, 

que podem ser alterados devido a contaminação de substâncias como ferro, areia e materiais 

se avaliar, se as águas de mina na região do município de 

Muzambinho estão próprias ou impróprias para o consumo humano, segundo os padrões 

químicos de acordo com a Norma de Qualidade da Água Potável, 

Foram analisadas vinte e seis amostras de água de mina, recolhidas na região do 

município de Muzambinho, no período de janeiro/2017 a novembro/2017. As amostras foram 

Laboratório de Bromatologia e Água, do Instituto Federal do Sul de Minas 



 

 

 Avaliou-se os seguintes aspectos: Potencial de Hidrogênio (pH), turbidez (UTN), 

condutividade elétrica, dureza total, coliformes a 30°C, coliformes a 45°

em placas (UFC/mL).  

 Para medir o pH, que representa a concentração de íons hidrogênio em uma solução, 

foi utilizado o equipamento pHmetro. A turbidez da água foi medida pelo método 

Nefelométrico, usando o turbidímetro, que indica a pr

suspensão, que reduzem sua transparência. Para indicar a habilidade em conduzir corrente 

elétrica, efetuamos o teste no aparelho condutivímetro, que faz a leitura de íons presentes na 

água. A dureza total foi medida usando a 

solução padrão de cálcio.  

 A averiguação da presença ou ausência de coliformes a 30°C (totais) foi feita através 

do teste de presença/ausência utilizando substrato enzimático cromogênico, no qual se usa 

uma ampola contendo quantidade pré

incubado em estufa bacteriológica, por 24/48h a 35ºC± 2ºC

de cor amarela, há presença de coliformes totais. Sob a luz ultravioleta, se ob

fluorescência azulada, há presença de coliformes termotolerantes.

Para a análises de contagem padrão as amostras foram semeadas em duplicata no meio 

de cultura Plate Count Agar

semeadura pelo método de “

em estufa bacteriológica, por 24/48h a 35ºC± 2ºC.

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 

 Das vinte e seis amostras avaliadas, dezessete (65%)

em quatorze (53%) foi identificado a presença de Coliformes a 30°C (totais). Em duas (7,7%), 

também há presença de Coliformes a 45°C (fecais). Segundo a portaria n° 2.914/2011, para 

garantir a potabilidade da água, é exigido a ausência de coliformes totais e termotolerantes. 

 A turbidez também é um parâmetro para a potabilidade da água, em quatro (15%) 

amostras foi excedido o permitido, que é até 1,0 UTN. Em uma das amostras, o valor 

encontrado foi de 14,05 UTN, muito acima do permitido. Os principais causadores da 

turbidez na água são areia, argila e microorganismos.

 Na contagem padrão em placas, o limite é até 500 UFC/mL. Em nove (34%) amostras, 

esse padrão foi excedido, e a água considerada imprópria. 

se os seguintes aspectos: Potencial de Hidrogênio (pH), turbidez (UTN), 

condutividade elétrica, dureza total, coliformes a 30°C, coliformes a 45°

Para medir o pH, que representa a concentração de íons hidrogênio em uma solução, 

foi utilizado o equipamento pHmetro. A turbidez da água foi medida pelo método 

Nefelométrico, usando o turbidímetro, que indica a presença de materiais sólidos em 

suspensão, que reduzem sua transparência. Para indicar a habilidade em conduzir corrente 

elétrica, efetuamos o teste no aparelho condutivímetro, que faz a leitura de íons presentes na 

água. A dureza total foi medida usando a titulação com solução padrão de EDTA 0,01 M e 

A averiguação da presença ou ausência de coliformes a 30°C (totais) foi feita através 

do teste de presença/ausência utilizando substrato enzimático cromogênico, no qual se usa 

pola contendo quantidade pré-distribuída disponível comercialmente já esterilizado. É 

em estufa bacteriológica, por 24/48h a 35ºC± 2ºC e se observado o desenvolvimento 

de cor amarela, há presença de coliformes totais. Sob a luz ultravioleta, se ob

fluorescência azulada, há presença de coliformes termotolerantes. 

Para a análises de contagem padrão as amostras foram semeadas em duplicata no meio 

Plate Count Agar (PCA), sendo utilizado 1,0 mL das amostras de água para a 

o método de “Pour Plate”. Após este procedimento as placas foram incubadas 

em estufa bacteriológica, por 24/48h a 35ºC± 2ºC. 

DISCUSSÃO  

Das vinte e seis amostras avaliadas, dezessete (65%) foram consideradas impróprias, 

i identificado a presença de Coliformes a 30°C (totais). Em duas (7,7%), 

também há presença de Coliformes a 45°C (fecais). Segundo a portaria n° 2.914/2011, para 

garantir a potabilidade da água, é exigido a ausência de coliformes totais e termotolerantes. 

A turbidez também é um parâmetro para a potabilidade da água, em quatro (15%) 

amostras foi excedido o permitido, que é até 1,0 UTN. Em uma das amostras, o valor 

encontrado foi de 14,05 UTN, muito acima do permitido. Os principais causadores da 

a água são areia, argila e microorganismos. 

Na contagem padrão em placas, o limite é até 500 UFC/mL. Em nove (34%) amostras, 

esse padrão foi excedido, e a água considerada imprópria.  
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se os seguintes aspectos: Potencial de Hidrogênio (pH), turbidez (UTN), 

condutividade elétrica, dureza total, coliformes a 30°C, coliformes a 45°C e contagem padrão 

Para medir o pH, que representa a concentração de íons hidrogênio em uma solução, 

foi utilizado o equipamento pHmetro. A turbidez da água foi medida pelo método 

esença de materiais sólidos em 

suspensão, que reduzem sua transparência. Para indicar a habilidade em conduzir corrente 

elétrica, efetuamos o teste no aparelho condutivímetro, que faz a leitura de íons presentes na 

titulação com solução padrão de EDTA 0,01 M e 

A averiguação da presença ou ausência de coliformes a 30°C (totais) foi feita através 

do teste de presença/ausência utilizando substrato enzimático cromogênico, no qual se usa 

distribuída disponível comercialmente já esterilizado. É 

e se observado o desenvolvimento 

de cor amarela, há presença de coliformes totais. Sob a luz ultravioleta, se observada 

Para a análises de contagem padrão as amostras foram semeadas em duplicata no meio 

(PCA), sendo utilizado 1,0 mL das amostras de água para a 

”. Após este procedimento as placas foram incubadas 

foram consideradas impróprias, 

i identificado a presença de Coliformes a 30°C (totais). Em duas (7,7%), 

também há presença de Coliformes a 45°C (fecais). Segundo a portaria n° 2.914/2011, para 

garantir a potabilidade da água, é exigido a ausência de coliformes totais e termotolerantes.  

A turbidez também é um parâmetro para a potabilidade da água, em quatro (15%) 

amostras foi excedido o permitido, que é até 1,0 UTN. Em uma das amostras, o valor 

encontrado foi de 14,05 UTN, muito acima do permitido. Os principais causadores da 

Na contagem padrão em placas, o limite é até 500 UFC/mL. Em nove (34%) amostras, 



 

 

Portanto, das 26 amostras analisadas, 17 (64%) foram consideradas impró

apenas nove (34%), próprias para o consumo humano, segundo as normas da portaria n° 

2.914/2011 do Ministério da Saúde. Dado preocupante, considerando que a maior parte foi 

avaliada como imprópria pela presença de coliformes. 

 

CONCLUSÕES  

 

Podemos concluir que do total de amostras analisadas, mais da metade (64%) foram 

consideradas impróprias para o consumo humano, sendo a maior parte pela presença de 

coliformes. Necessitamos de mais cuidado com as nascentes da região, tendo em vista que a 

poluição dessa água pode comprometer todo o curso do rio. Ao ingerí

podemos contrair doenças, como infecção urinária e intestinal. Segundo Sousa (2006), a 

coli também pode se comportar como um organismo oportunista, ocasionando doenças em

hospedeiros suscetíveis e infecções em órgãos ou tecidos normalmente estéreis. 

 Nestes casos o ideal seria a população ser mais conscientizada sobre os perigos da 

contaminação da água, e como se pode evitá

fossas sépticas na área rural, o qual pode ser um dos problemas relacionados à contaminação 

das águas. 
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