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RESUMO 

 

VILELA, Vera Lúcia Delmônico. Qualidade da Água de Mananciais Empregados na 
Irrigação e Lavagem de Hortaliças da Região de Apucarana, Paraná. 2018. 131 f. 
Dissertação (Mestrado Acadêmico em Engenharia Ambiental) – Programa de Pós-
Graduação em Engenharia Ambiental, Universidade Tecnológica Federal Paraná – 
Câmpus Apucarana/Londrina. Londrina, 2018. 
 
 
A atividade de irrigação e lavagem de hortaliças ingeridas in natura como os vegetais 
folhosos, podem veicular microrganismos patogênicos, nesse contexto, o 
monitoramento da qualidade da água é fundamental para determinar o seu 
enquadramento e destinação. A bactéria Escherichia coli é utilizada como uma 
ferramenta para avaliar a contaminação fecal dos recursos hídricos. Neste sentido, 
esta pesquisa teve como objetivo avaliar a qualidade microbiológica e físico-química 
de águas destinadas à irrigação e lavagem de hortaliças em propriedades rurais da 
região de Apucarana, Paraná. Nos meses de julho e setembro foram coletadas  
amostras de água em 9 propriedades que fazem uso de mananciais superficiais e 
subterrâneos para irrigação e lavagem de hortaliças. Foi aplicado um questionário aos 
produtores para o levantamento de dados referentes ao manejo da produção e 
destinação dos produtos cultivados. Foi utilizada a técnica de membrana filtrante em 
ágar MTEC Acumedia para a quantificação e identificação de E. coli e de outras 
bactérias com potencial patogênico. Para a diferenciação e isolamento das bactérias 
de interesse, foi utilizado o meio Difco CHROMagar Orientation. As colônias 
indicativas com potencial patogênico foram isoladas e submetidas a testes 
bioquímicos, de suscetibilidade a antibióticos e sanitizantes clorados e ácido acético. 
Avaliou-se os parâmetros físico-químicos como pH, temperatura, oxigênio dissolvido, 
sólidos totais, turbidez, nitrito e nitrato. Das 36 amostras avaliadas foram encontradas 
contaminação por E. coli em 72%, E. cloacae 83% e E. faecalis em 2,8%. Os testes 
de sensibilidade aos antimicrobianos mostraram isolados de E. coli maioritariamente 
sensíveis, no entanto foi observado resistência a Ampicilina, Tetraciclina e 
Cloranfenicol determinando a mutiresistência da bactéria. A resistência a Ampicilina e 
Tetraciclina foi verificada por E. cloacae e E. faecalis. O sanitizante de melhor 
desempenho foi a água sanitária na proporção de 1:60 (200 ppm), o desinfetante de 
alimentos e o vinagre mostraram pouca ou nenhuma ação sobre os microrganismos. 
Os parâmetros físicos e químicos foram compatíveis com a Resolução CONAMA 
357/05 e 396/08 para águas de classe I, com exceção dos parâmetros de OD em P6 
e P7 e da turbidez que assinalou 43 UNT no P7 em água de irrigação. Somente as 
águas de irrigação e lavagem do P5 mostram-se próprias para a finalidade proposta 
durante os dois períodos avaliados. Os demais pontos não atenderam aos critérios 
recomendados pela legislação em pelo menos um dos períodos avaliados.  
 
Palavras-chave: Recursos hídricos, microrganismos, contaminação, suscetibilidade 

a antibióticos e sanitizantes comerciais. 

 

 

 



 
 
 

  

ABSTRACT 

 

VILELA, Vera Lúcia Delmônico. Quality of spring water applied to Irrigation and 
Washing of Vegetables in the Apucarana Region, Paraná. 2018. 131 f. Dissertation 
(Master's degree in Environmental Engineering) – Environmental Engineering 
Graduate Program, Universidade Tecnológica Federal Paraná – Câmpus of 
Apucarana/Londrina. Londrina, 2018. 
 
 
The activity of irrigation and washing of vegetables ingested in natura such as leafy 
vegetables, can transmit pathogenic microorganisms, in this context, the monitoring of 
water quality is fundamental to determine its framing and destination. The bacterium 
Escherichia coli is used as a tool to evaluate fecal contamination of water resources. 
In this sense, the objective of this research was to evaluate the microbiological and 
physicochemical quality of water intended for irrigation and washing of vegetables in 
rural properties in the region of Apucarana, Paraná. In the months of july and 
september water samples were collected in 9 properties that make use of surface and 
underground springs for irrigation and vegetable washing. A questionnaire was applied 
to the producers to collect data regarding the management of the production and 
destination of the cultivated products. The MTEC Acumedia Agar filter membrane 
technique was used for quantification and identification of E. coli and other bacteria 
with pathogenic potential. For the differentiation and isolation of the bacteria of interest, 
Difco CHROMagar Orientation medium was used. The indicative colonies with 
pathogenic potential were isolated and submitted to biochemical tests, susceptibility to 
antibiotics and chlorinated sanitizers and acetic acid. Physicochemical parameters 
such as pH, temperature, dissolved oxygen, total solids, turbidity, nitrite and nitrate 
were evaluated. Of the 36 samples evaluated, E. coli contamination was found in 72%, 
E. cloacae in 83% and E. faecalis in 2.8%. Antimicrobial susceptibility tests showed 
mostly sensitive E. coli isolates, however resistance to Ampicillin, Tetracycline and 
Chloramphenicol was observed, determining the bacterial resistance. Resistance to 
Ampicillin and Tetracycline was verified by E. cloacae and E. faecalis. The best 
performance sanitizer was 1:60 (200 ppm) bleach, the food disinfectant and the 
vinegar showed little or no action on the microorganisms. The physical and chemical 
parameters were compatible with CONAMA Resolution 357/05 and 396/08 for class I 
waters, except for the OD parameters at P6 and P7 and the turbidity that indicated 43 
UNT at P7 in irrigation water. Only the irrigation and lavage waters of P5 are suitable 
for the purpose proposed during the two evaluated periods. The other points did not 
meet the criteria recommended by the legislation in at least one of the evaluated 
periods. 
 

Key words: Water resources, microorganisms, contamination, susceptibility to 

antibiotics and commercial sanitizers. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A qualidade da água pode ser definida por meio de uma ou mais 

características, considerando principalmente, as propriedades químicas, físicas e 

biológicas (AYERS; WESTCOT, 1999; SILVA, 2011).  Ratti et al. (2011) afirmam que 

o parâmetro bacteriológico é fundamental, pois indica a qualidade da água. 

Frequentemente, as bactérias do grupo coliformes são utilizadas como 

indicadores de contaminação, sendo que a presença de Escherichia coli sugere 

contaminação fecal proveniente de fezes humanas e de animais de sangue quente. 

Silva et al. (2011) consideram que o controle da presença desses microrganismos  

deve ser prioridade quando se trabalha com irrigação de culturas que serão 

consumidas cruas. 

Nas práticas agrícolas a irrigação consiste em uma técnica que assegura 

alcançar uma produção otimizada, resultando no aumento na oferta de produtos 

destinados ao mercado (LIMA; FERREIRA; CHRISTOFIDIS, 1999). 

Mantovani, Bernardo e Palaretti (2006) advertem quanto ao fato de se 

negligenciar a qualidade da água no estabelecimento de projetos de sistemas 

irrigados, uma vez que, a falta da observação desse aspecto pode trazer implicações 

para as culturas, principalmente as comercializadas, que em muitos casos recebem 

irrigação com água contaminada, podendo atingir a população por ocasião da 

ingestão desses alimentos.  

O uso de água com qualidade imprópria na irrigação e lavagem de hortaliças 

afetam as condições higiênico-sanitárias desses alimentos. Por conseguinte, estes 

produtos podem carrear contaminantes, causando vários tipos de doenças na 

população que os consumir (BRACKETT, 1999; FRANCO; VANZELA; HERNANDEZ, 

2006; MANTOVANI; BERNARDO; PALARETTI et al., 2006). 

O fator de risco de contaminação presente na produção de produtos frescos 

está intimamente relacionado à água de irrigação (EFSA, 2014; ALLENDE; 

MONAGHAN, 2015; GIL et al., 2015). Águas ou alimentos contaminados podem 

conter bactérias, protozoários, vírus e outros parasitas (GERMANO; GERMANO 

2001). As bactérias, quando patogênicas, são responsáveis por casos de enterites, 

diarreias e doenças como a febre tifoide (EDUARDO, 2005).  

A região de Apucarana contribui com uma parcela considerável na produção 

de hortaliças no Estado do Paraná. A produção é obtida na maior parte, por meio da 
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agricultura familiar. Esta atividade possibilita o fornecimento de produtos frescos, 

comercializados diretamente com o consumidor por meio da feira do produtor. 

Conjuntamente, promovem o abastecimento de diferentes tipos de estabelecimentos, 

e até mesmo, projetos mantidos pelo município. 

A água é indispensável na irrigação e deve apresentar parâmetros 

condizentes com os descritos na Resolução CONAMA Nº 357/2005 que define a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento. 

Neste contexto, este estudo buscou avaliar as condições microbiológicas, 

físicas e químicas das águas empregadas na irrigação e lavagem de hortaliças 

produzidas no município de Apucarana, buscando comparar ao atendimento da 

Resolução vigente. 
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2 OBJETIVOS 

   

2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a qualidade microbiológica e físico-química de águas destinadas à 

irrigação e lavagem de hortaliças em propriedades rurais da região de Apucarana, 

Paraná. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

 Identificação e quantificação  de Escherichia coli.  

 Verificar a presença de Enterobacter cloacae e Enterococcus faecalis. 

bactérias potencialmente patogênicas nas amostras de água coletadas.  

 Avaliar o perfil da resistência dos isolados bacterianos a antibióticos e 

sanitizantes dos isolados bacterianos.  

 Verificar o enquadramento dos padrões da água de irrigação e lavagem  

definidos pela resolução vigente CONAMA Nº 357/2005 e Resolução 

396/2008. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 A Água  

 

A água é um recurso natural essencial para a vida no planeta, sendo ela 

fundamental para a sobrevivência e manutenção do corpo humano, e para o 

funcionamento dos ecossistemas (WOLKMER; PIMMEL, 2013). 

Segundo Bacci e Pataca (2008), “a presença ou ausência de água escreve a 

história, cria culturas e hábitos, determina a ocupação de territórios, vence batalhas, 

extingue e dá vida às espécies, determina o futuro de gerações”. As diversas 

atividades econômicas como abastecimento das indústrias, irrigação agrícola, 

pecuária, geração de energia elétrica são movidas por meio desse recurso 

(REBOUÇAS, 2004; BRAGA et al., 2011). 

A água como um bem público deve ser cuidada, preservada e utilizada com 

critérios. O crescimento da população global, tem exigido um aumento na demanda 

por água, agravando os conflitos ocasionados pela escassez (VICTORINO, 2007). 

Mais de 97% da água do planeta é constituída de água salgada, e a água doce, em 

sua maior parte, está situada nas calotas polares e geleiras, portanto não disponível 

para o uso (Figura 1).  

 

Figura 1 – Distribuição da água na Terra 

 

                                Fonte: Victorino, 2007. 

 

A disponibilidade da água chega a ser crítica em muitos locais do mundo, 

sendo que as atividades antrópicas podem notadamente comprometer as condições 

dos recursos hídricos (BRASIL, 2005; SOUZA et al., 2014). Pelo menos em 26 países 
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no mundo são observados problemas sérios com a escassez da água, e outros quatro 

dispõem de apenas 10 a 66 m³/ano/habitante de água, constituindo um quadro de 

extrema escassez (TUNDISI, 2003;  OLIVO; ISHIKI, 2014). 

No Brasil, a disponibilidade hídrica superficial alcança 91.300 m³/s e a 

disponibilidade hídrica subterrânea passível de ser explorada corresponde a 11.430 

m³/s. (MIERZWA; HESPANHOL, 2005; ANA, 2013). Embora o Brasil seja o detentor 

de aproximadamente 12% das águas doces do planeta, a distribuição dos recursos 

hídricos acontece de forma desigual com a maior parte dos recursos concentrados na 

Bacia Amazônica, onde ocorre menor índice populacional, consequentemente, menor 

demanda, enquanto nas regiões hidrográficas banhadas pelo Oceano Atlântico ocorre 

o oposto, por reunir a maioria da população (ANA, 2014; ANA, 2017).  

 

3.2 Demanda de Água no Brasil 

 

O uso consuntivo de água refere-se ao abastecimento público urbano ou rural 

indústria, irrigação e dessedentação animal. Em 2015, a Agência Nacional de Águas 

(ANA) organizou um relatório acerca da demanda hídrica consuntiva em nível nacional 

dos anos de 2013 e 2014. O documento mostrou que a demanda consuntiva total para 

o país foi de 2.275,07 m³/s, quando considerada a vazão de retirada (Figura 2) (ANA, 

2016).  

 

Figura 2 – Demanda consuntiva total (estimada e consumida) no Brasil (m3/s) 

 
 Fonte: ANA, 2016. 

 

Conforme pode ser observado na Figura 2 a irrigação foi o setor responsável 

pela maior parcela de vazão de retirada total (55%), seguido dos setores de 

abastecimento humano urbano, industrial, animal e abastecimento humano rural. Da 
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vazão total consumida, 75% foi destinada a irrigação, o que correspondeu a um 

volume de  912,63 m³/s (ANA, 2016).  

O Estado do Paraná possui 16 bacias hidrográficas, isto é, uma região 

hidrográfica limitada por um divisor de águas, constituída pelas: Bacia Litorânea; Bacia 

do Ribeira; Bacia do Cinzas; Bacia do Iguaçu; Bacia do Paraná 1, 2 e 3; Bacia do 

Tibagi, Bacia do Ivaí, Bacia do Piquiri, Bacia do Pirapó, Bacia do Itararé e Bacia do 

Paranapanema 1, 2, 3 e 4 (SEMA, 2010).  

Quanto às águas subterrâneas, o Siagas (Sistema de Informações de Águas 

Subterrâneas) registrou durante o período de 2008 a 2013, um aumento de 56,5% no 

número de poços cadastrados, totalizando 35.024 poços no Paraná (ANA, 2013). 

Mesmo diante da abundância dos recursos hídricos no Brasil, a ameaça de 

uma crise não é inexistente, uma vez que os efeitos na qualidade e na quantidade da 

água disponível são reais e pertinentes ao aumento do consumo, desperdício e a 

poluição das águas superficiais e subterrâneas decorrente dos usos nas atividades do 

homem (BRASIL, 2005).  

 

3.3 Qualidade da Água 

 

A água, além de ser um solvente universal, assume a habilidade de 

transportar substâncias dissolvidas e partículas presentes. Tais impurezas 

determinam sua caracterização, e esta, determina o seu emprego e as condições de 

preservação do meio ambiente (VICTORINO, 2007; BRASIL, 2014).  

A qualidade da água de acordo com a legislação vigente, é determinada a 

partir do tipo de uso a qual ela será destinada (CONAMA, 2005). Os padrões da 

qualidade da água estão relacionados às caracteristicas físicas, químicas e biológicas, 

que são definidas em limites aceitáveis de acordo com o uso. 

Anbumozhi et al. (2005) explicam que a qualidade das águas em mananciais 

sofre influência conforme o uso das terras nas bacias hidrográficas. Souza et al. (2014) 

explicam que a ocupação desordenada e o desenvolvimento social e econômico 

acarretam o aumento da demanda por água e por conseguinte, geram mudanças no 

estado físico, químico e biológico nos ecossistemas aquáticos (SALOMONI et al., 

2007). Decorrente disso,  investigar a qualidade da água e verificar a sua fragilidade 

frente à atividade humana, é relevante tendo em vista a conservação dos recursos 
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hídricos, e essencial no planejamento da ocupação das bacias hirográficas (LEMOS, 

2010; SOUZA, 2013). 

A destinação da água para os diversos usos apresenta diferentes padrões de 

qualidade fixados pela Resolução CONAMA Nº 357/2005 (SOUZA et al., 2014). O 

enquadramento dos corpos de água permite assegurar a qualidade das águas 

superficiais e subterrâneas para os diversos usos. Neste aspecto, a aplicação de 

recursos em ações preventivas de controle da poluição são reduzidos (INSTITUTO 

MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS, 2014).  

Na Figura 3 Tundisi (2014) expõe um conjunto de interrelações e 

consequências que afetam os ecossistemas aquáticos e seus elementos, a economia 

regional, a saúde humana, a disponibilidade hídrica e a perda de serviços 

ecossistêmicos. Ficam explícitos ainda, os efeitos diretos e indiretos dos processos 

resultantes dos impactos. 

 

Figura 3 – Principais impactos decorrentes das atividades humanas nos recursos 

hídricos do Brasil  

 
      Fonte: Tundisi, 2014. 

 

O desmatamento, os usos do solo, agricultura, indústria, fontes pontuais e não 

pontuais, são impactos que trazem consequências graves a qualidade das bacias 

hidrográficas no Brasil (TUNDISI, 2014). Anbumozhi et al. (2005), ressaltam que os 
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sistemas de transição como as matas ripárias, são essenciais, uma vez que sua 

presença é fundamental para os sistemas hidrológicos em razão da cobertura vegetal 

atuar como um filtro protetor, controlando o aporte de nutrientes, sedimentos, adubos 

e agrotóxicos e prevenir o processo de erosão das margens (MARQUES; SOUZA, 

2005; NATAL; MENEZES; MUCCI, 2005). 

Estudos realizados no intuito de conhecer a qualidade das bacias 

hidrográficas, mostram claramente a interferência da ação humana. Na pesquisa de 

Santos (2013), ao avaliar a bacia hidrográfica do rio Ivaí no Paraná, entre os anos de 

2010 a 2012, observou que vários parâmetros físicos, químicos e microbiológicos se 

encontravam  acima dos limites estabelecidos pela legislação vigente, sendo o fato 

associado ao uso e a ocupação do solo, o crescimento urbano desordenado e a 

agricultura. 

Alves et al. (2008), ao monitorar a qualidade da água dos principais ribeirões 

e córregos da bacia do rio Pirapó em Maringá por meio de indicadores estabelecidos 

pela Resolução CONAMA Nº 357/2005, no período de abril de 2005 a abril de 2006, 

constataram elevados índices de matéria orgânica e coliformes encontrados no corpo 

receptor, decorrentes da exploração do solo às margens do rio, e o lançamento 

clandestino de esgoto doméstico.  

O município de Apucarana pertence a três bacias hidrográficas: a Bacia do 

Rio Pirapó, Bacia do Rio Tibagi e Bacia do Rio Ivaí (SEMA, 2010). Os cursos d'água 

que fazem parte das bacias hidrográficas dos rios Pirapó e Tibagi são mananciais de 

abastecimento do município (FUNDAÇÃO GRUPO BOTICÁRIO DE PROTEÇÃO À 

NATUREZA, 2012).  

Apucarana tem colocado em prática o monitoramento de mananciais naturais 

por meio do projeto denominado Oásis, que atuamente tem cadastrados 184 

propriedades, que abrangem as bacias do Rio Pirapó (95), Tibagi (64) e Ivaí (25) 

(APUCARANA, 2017). 

Problemas ambientais ligados a bacia do Rio Pirapó foram registrados pela 

SANEPAR em 2007, dentre eles, a presença de lixão localizado na bacia de 

abastecimento, deposição indiferenciada de resíduos domésticos e industriais, 

presença de chorume e aterro de entulho clandestino provenientes do município de 

Apucarana (KLEPKA, 2011). 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Apucarana 

(SEMATUR) implantou em 2009, o Projeto Oásis no município de Apucarana com o 
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objetivo de estabelecer ações no sentido  de favorecer a qualidade de vida e aumentar 

a quantidade e a qualidade da água dos rios do município. Com recursos próprios do 

município e do Fundo Municipal de Meio Ambiente por meio da arrecadação municipal 

da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) (FUNDAÇÃO GRUPO 

BOTICÁRIO DE PROTEÇÃO À NATUREZA, 2018), os proprietários rurais são 

remunerados financeiramente (pagamento por serviços ambientais (PSA), a partir da 

prestação serviços ambientais, como recomposição da mata ciliar, reserva legal e 

preservação de minas e nascentes (APUCARANA, 2017).  

A partir de 2011, foram aportados também recursos do ICMS Ecológico para 

a premiação dos proprietários, bem como recursos da Agência Nacional de Águas 

(ANA), por meio de um edital destinado à conservação e recuperação de estradas 

vicinais. O projeto é realizado pela Sematur com apoio técnico da Fundação Grupo 

Boticário (FUNDAÇÃO GRUPO BOTICÁRIO DE PROTEÇÃO À NATUREZA, 2018).  

 

3.4 Legislação  

 

As diversas atividades humanas representam uma ameaça a qualidade da 

água. É sabido que a dependência desse bem se estende para diversos setores e 

também para a sobrevivência  humana.  

A Lei Federal nº 9.433 de 8 de janeiro de 1997, conhecida como a “Lei das 

Águas”, instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e criou o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH). A Lei foi criada mediante 

o fato que a água se torna cada dia mais escassa e que a sua distribuição deve ser 

justa (BRASIL, 1997).  

A Lei nº 9.433/1997 fundamenta-se em princípios como,  
 

I - a água é um bem de domínio público; 
II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 
III - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos 
é o consumo humano e a dessedentação de animais; 
IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso 
múltiplo das águas; 
V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da 
Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 
VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar 
com a participação do Poder Público, dos usuários e das 
comunidades. 
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Entre os principais objetivos a serem alcançados pela Lei das Águas está o 

de assegurar a disponibilidade de água às gerações presentes e futuras em padrões 

de qualidade adequados aos respectivos usos. 

A Resolução vigente do CONAMA Nº 357/2005 dispõe sobre a classificação 

e estabelece diretrizes ambientais para o enquadramento dos corpos de água 

superficiais, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes, e dá outras providências para as águas doces, salobras e salinas (BRASIL, 

2005).  

No Quadro 1 é apresentada a classificação pertinente as águas doces e as 

relações de uso imposta a determinadas finalidades. 

  

Quadro 1 – Classificação das águas doces em função dos usos preponderantes 

conforme CONAMA Nº 357/2005 

USO 
Classe 

Especial  1 2 3 4 

Abastecimento para consumo humano Xa Xb Xc Xd  

Preservação do equilíbrio natural das 
comunidades aquáticas 

X X X   

Preservação dos ambientes aquáticos em 
unidades de conservação de proteção 
integral 

X     

Proteção das comunidades aquáticas   X X   

Recreação de contato primário   X X   

Irrigação    Xe Xf Xg  

Proteção das comunidades aquáticas em 
Terras Indígenas 

  X    

Recreação de contato secundário     X  

Aquicultura e à atividade de pesca    X   

Pesca amadora     X  

Dessedentação de animais.     X  

Usos menos exigentes       Xh 

     Fonte: Baseado na Resolução CONAMA 357/2005.  

Nota: a: com desinfecção; b: após tratamento simplificado; c: tratamento convencional; d: tratamento 
convencional ou avançado; e: hortaliças e frutas que se desenvolvem rente ao solo, ingeridas cruas 
e sem remoção de película; f: hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte 
e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; g: culturas arbóreas, cerealíferas e 
forrageiras; h: navegação, harmonia paisagística.   

 

Relativo às águas doces que se destinam à irrigação de hortaliças 

consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao solo que são ingeridas 

cruas sem remoção de película, requerem para a sua irrigação a condição de 
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qualidade microbiológica das águas doces de Classe 1, conforme a Resolução Nº 

357/2005. Desse modo, é estabelecido que não deve ser excedido um limite de 200 

coliformes termotolerantes ou E. coli por 100 mililitros de água (BRASIL, 2005). 

A Resolução CONAMA Nº 396 de 2008 está relacionada as funções social, 

econômica e ambiental das águas subterrâneas, no Art. 1o dispõe sobre a 

classificação e estabelece diretrizes ambientais para o enquadramento, prevenção e 

controle da poluição das águas subterrâneas. As características apresentadas por 

elas é que estabelecem a referência de sua qualidade. Desse modo, viabiliza-se o seu 

enquadramento em classes (BRASIL, 2008). 

No Artigo 2º, I da Resolução 396/2008, é definida águas subterrâneas como 

aquelas que ocorrem naturalmente ou artificialmente no subsolo. 

As águas subterrâneas são classificadas do seguinte modo: 

 
I - Classe Especial: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou 
porção desses destinadas a preservação de ecossistemas em 
unidades de conservação de proteção integral e as que contribuam 
diretamente para os trechos de corpos de água superficial 
enquadrados como classe especial; 

II - Classe 1: águas dos aquiferos, conjunto de aquíferos ou porção 
desses, sem alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e 
que não exigem tratamento para quaisquer usos preponderantes 
devido às suas características hidro geoquímicas naturais; 

III - Classe 2: águas dos aquíferos, conjunto de aquiferos ou porção 
desses, sem alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e 
que podem exigir tratamento adequado, dependendo do uso 
preponderante, devido às suas características hidrogeoquímicas 
naturais; 

IV - Classe 3: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção 
desses, com alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, 
para as quais não é necessário o tratamento em função dessas 
alterações, mas que podem exigir tratamento adequado, 
dependendodo uso preponderante, devido às suas características 
hidrogeoquímicas naturais; 

V - Classe 4: águas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção 
desses, com alteração de sua qualidade por atividades antrópicas, e 
que somente possam ser utilizadas, sem tratamento, para o uso 
preponderante menos restritivo; e 

VI - Classe 5: àguas dos aquíferos, conjunto de aquíferos ou porção 
desses, que possam estar com alteração de sua qualidade por 
atividades antrópicas, destinadas a atividades que não têm requisitos 
de qualidade para uso (BRASIL, 2008). 
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No Anexo I da Resolução Nº 396/2008 são apresentados os parâmetros de 

maior probabilidade de ocorrência em águas subterrâneas, seus respectivos Valores 

Máximos Permitidos (VMP) para cada um dos usos considerados como 

preponderantes (Consumo Humano, Dessedentação de animais, Irrigação e  

Recreação) e os limites de quantificação praticáveis (LQP), considerados como 

aceitáveis para aplicação desta Resolução. Para uso preponderante como a irrigação, 

a Resolução assume os parâmetros microbiológicos de: E. coli, Enterococcus e 

Coliformes termotolerantes, porém não é explicitado o VMP.  

No entanto, no Anexo II é apresentado um exemplo de estabelecimento de 

padrões por classe para parâmetros selecionados de acordo com o art. 12, 

considerando o uso concomitante para consumo humano, dessedentação, irrigação e 

recreação. Os parâmetros mínimos obrigatórios microbiológicos citados são os 

Coliformes Termotolerantes, que devem estar ausentes em 100 mL para Classes 1, 2 

e 3. Por outro lado, para águas de Classe 4 aceita-se até 4.000 Coliformes 

Termotolerantes em 100 mL.  As águas subterrâneas de Classe 4 devem atender aos 

Valores Máximos Permitidos menos Restritivos (VMPr) entre os usos preponderantes, 

para cada um dos parâmetros, exceto quando for condição natural da água, conforme 

sua inclusão no Artigo 10 da Resolução (BRASIL, 2008). 

 

3.5 Uso e qualidade da água para irrigação da horticultura  

 

Uma numerosa variedade de produtos são produzidos no estado do Paraná, 

dentre eles, a produção de olerícolas está disseminada por muitas das regiões do 

Estado, concentrando-se no geral, em torno das grandes cidades formando os 

“cinturões verdes” (SEAB, 2013).  

No Estado do Paraná, a olericultura ocorre em aproximadamente 13% das 

300 mil propriedades familiares, totalizando 212 municípios que produzem em escala 

comercial. O Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) 

informa que cada produtor cultiva em média, 4 ou 5 culturas na sua propriedade, 

dentre elas, a alface, berinjela, beterraba, couve-flor e repolho (SEAB, 2013).  

Em 2016 o Paraná produziu 3,06 milhões de toneladas de diferentes itens da 

olericultura no qual, a região Norte foi o segundo polo produtor do Estado com uma 

produção de 743,2 mil toneladas do volume produzido obtendo a contribuição de 
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133,8 mil toneladas de vegetal folhoso como a alface  conforme a Secretaria da 

Agricultura e Abastecimento (SEAB, 2017). 

A participação da produção de hortaliças e de outros produtos que 

representam os principais segmentos rurais no Paraná e, seus respectivos 

percentuais de Valor Bruto da Produção são indicados na Figura 4. 

 

Figura 4 – Participação dos Principais Segmentos Rurais - VBP 2016

 

                         Fonte: SEAB/DERAL, 2017. 

 

Segundo a SEAB, Apucarana detacou-se como o segundo núcleo de maior 

produção de hortaliças (12%) do total produzido entre os Núcleos Regionais do 

Paraná na safra de 2012/2013 (SEAB, 2015). Recentemente, em 2016, pontuou um 

índice de 7% dentre os 68% do total da produção concentrada entre Núcleos de 

Curitiba, Guarapuava, Ponta Grossa e Londrina (SEAB, 2017). À vista disso, a região 

norte do Estado do Paraná tem mostrado uma participação importante nesse 

seguimento.  

Segundo o Plano Rural Sustentável Municipal de Apucarana, 73 

estabelecimentos exercem as atividades econômicas de horticultura e floricultura na 

cidade. Muitos dos produtores que praticam a agricultura familiar contam com o apoio 

na qualificação e elaboração de projetos de crédito para custeio e investimento, 

principalmente na linha do PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento na 

Agricultura Familiar). O projeto também dá apoio ao associativismo bem como a 

organização dos agricultores. Na linha de ação agrícola, como a olericultura, o Plano 

busca à organização do produtor e da produção, visando ao abastecimento local; 
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motivação e fomentação do cultivo em ambiente protegido; conscientização e 

incentivo do cultivo de produtos orgânicos; incentivo do cultivo em estufa; redução do 

uso de agrotóxicos, por meio do controle biológico natural de pragas e doenças; 

ampliação da aquisição de produtos para a merenda escolar e por fim, a criação de 

oportunidades de negócios com feiras nos núcleos habitacionais (APUCARANA, 

2017).  

Como a irrigação consiste em uma técnica fundamental para viabilização da 

produção de hortaliças, a água destinada para esta finalidade precisa apresentar 

características adequadas para o cultivo, o que garantam um produto de maior 

confiabilidade do ponto de vista higiênico-sanitário. Consequentemente, o 

monitoramento da qualidade da água dos mananciais permite obter informações sobre 

as alterações ocorridas no sistema, permitindo adotar medidas preventivas ou a 

revisão das ações anteriormente adotadas (BRASIL, 2005; SOUZA et al., 2014).  

Dantas et al. (2014) asseguram que a irrigação é a maior consumidora de 

água em nível mundial. Sendo utilizadas as fontes como rios, lagos e aquíferos 

subterrâneos. No entanto, a irrigação permite que a produção agrícola seja ampliada, 

o que gera maior lucratividade para o produtor, como ainda possibilita colheitas em 

períodos de estiagem (MIERZWA; HESPANHOL, 2005). 

Cardoso et al. (1998) fazem um alerta para que o manejo adequado da água 

na agricultura seja visto como parte integrante do processo da produção. Para isso, a 

prática da irrigação tem objetivo de atender as necessidades hídricas das culturas no 

momento apropriado. 

O consumo de produtos frescos, a exemplo das hortaliças, tem aumentado 

entre a população por conta da mudança para hábitos alimentares considerados 

saudáveis (ALLYDICE-FRANCIS; BROWN, 2012). As frutas e vegetais são alimentos 

que fazem parte da dieta e, comprovadamente, trazem benefícios à saúde do ser 

humano na prevenção de doenças crônicas, devido aos níveis elevados de 

micronutrientes e fibras (ALLENDE et al., 2006; ABADIAS et al., 2008). Por meio da 

alimentação, adquirimos os nutrientes necessários para manter o equilíbrio fisiológico 

do nosso organismo (OLIVEIRA, 2009). 

No entanto, doenças causadas por agentes patogênicos transmitidos por 

alimentos (DTAs) ocorrem frequentemente de tal maneira, que a inocuidade dos 

alimentos destinados para o consumidor assumiu uma ampla pertinência em saúde 

pública (OLIVEIRA, 2009). Nesse contexto, a bactéria E. coli frequentemente é 
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associada à irrigação das culturas com água contaminada (SANTOS et al., 2010; 

TRUCHADO et al., 2016).  

Nessa última década, alimentos como os vegetais folhosos têm sido 

frequentemente ligados a surtos de gastroenterite causados por cepas 

enterovirulentas de E. coli, fato esse que resultou em milhares de hospitalizações e 

perdas de milhões de dólares na horticultura (MANDRELL, 2009; CENTERS FOR 

DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2009; BARAK; SCHROEDER, 2012).  

Matos et al. (2013) ao analisarem a qualidade microbiológica da água de dois 

córregos empregados na irrigação de hortaliças, observaram altos níveis de 

crescimento de colônias de coliformes termotolerantes nas amostras, sendo 

encontrado inclusive E. coli patogênica.  

Vale ressaltar a importância de se obter padrões de qualidade dos produtos 

frescos consumidos crus, uma vez que, a maioria dos surtos ocorridos pela ingestão 

desses alimentos estão ligados diretamente com a água de irrigação, reconhecida 

como um dos principais fatores de risco para a contaminação por microrganismos 

patogênicos durante a produção primária (EFSA, 2014). Acerca desse aspecto, van 

Dyk et al. (2016) reforçam que conhecer a qualidade da água é de essencial 

importância para a produtividade e para o controle da disseminação de doenças 

microbianas em áreas de produção.  

Dessa forma, o controle da contaminação microbiológica da água de irrigação 

de alimentos que  são ingeridos crus e que se desenvolvem acima do solo deve ser 

rigoroso (SILVA et al., 2011) e compatível com o preconizado pelas Resoluções 

CONAMA 357/2005 e CONAMA Nº 396 de 2008. 

 

3.6 Indicadores Microbiológicos de Contaminação na Água 

 

As bactérias coliformes são um grupo de microrganismos que incluem as 

espécies fecais e ambientais colonizam o intestino do homem e de outros animais de 

sangue quente, podem ser encontrados no solo, vegetação, nas águas naturais e 

residuais domésticas, (BETTEGA et al., 2006; ZULPO et al., 2006; FENG; JINNEMAN, 

2011; SILVA et al., 2017).  

Com exceção de Citrobacter, outros gêneros da Família Enterobacteriaceae 

como Escherichia, Klebsiella, Enterobacter e Serratia, formam o subgrupo dos 

coliformes totais denominados de coliformes fecais/termotolerantes (SILVA, et al., 
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2017; SILVA JÚNIOR, 2012). Estas bactérias apresentam-se como bacilos Gram 

negativos, anaeróbios facultativos, não esporulados, capazes de fermentar a lactose 

com produção de gás em 24 horas em temperatura de 44,5-45,5 oC como ainda, 

podem apresentar a enzima β-galactosidase (FORSYTHE, 2002; BRASIL, 2005; 

McEGAN et al., 2013; SILVA et al., 2017). 

Somente E. coli satisfaz a condição de indicador de contaminação fecal, tanto 

que, diferente das outras, coloniza o intestino de humanos em elevada concentração, 

nesse sentido, a proteção da saúde pública requeria um indicador de poluição fecal e, 

para isso, E. coli foi preconizada como um indicador biológico da segurança do 

tratamento da água (EDBERG et al., 2000; APHA, 2012; SILVA et al., 2017).  

Murray et al. (2006) explicam que microrganismos diversificados habitam o 

corpo humano. Eles formam a microbiota normal do corpo, todavia não trazem risco a 

indivíduos saudáveis devido a sua baixa virulência. Uma das funções mais 

importantes da microbiota consiste na ocupação de espaços protegendo contra a 

colonização por microrganismos potencialmente patogênicos, principalmente os 

anaeróbios. Nesse contexto, a presença de E. coli não patogênica origina benefícios 

relacionados à nutrição no trato intestinal principalmente como a síntese de vitamina 

K  e do complexo B, bem como, evita a instalação de microrganismos potencialmente 

patogênicos (VOGT; DIPPOLD, 2005; INGERSON-MAHAD; HEID, 2011; 

RODRIGUES,  2011; MADIGAN et al., 2016). 

No entanto, nos casos em que E. coli atinge outros sítios anatômicos, podem 

ocorrer enfermidades como patologias intestinais e extraintestinais, infeções urinárias, 

bacteremia, pneumonia e meningite (SLAVCHEV; PISAREVA; MARKOVA, 2009; 

PESSOA, 2011; APDA, 2012; HU, 2013). Quando fora do ambiente normal de 

colonização, são denominadas E. coli patogênica extraintestinais  (GAZAL, 2014).  

A bactéria E. coli é um excelente instrumento para aferir o grau de 

contaminação por dejetos  consequentemente,  considera-se que a presença de E. 

coli em amostras ambientais, em alimentos ou água geralmente indicam 

contaminação fecal recente por fezes humanas ou de animais homeotérmicos 

(EDBERG, 2000; FENG et al., 2002; GEORGE; GARRITY, 2005; BATISTA; FUCKS, 

2012; ODONKOR; AMPOFO, 2013; UYTTENDAELE et al., 2015; CEUPPENS et al., 

2015).  
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3.7 Cepas Patogênicas e Resistentes a antimicrobianos em Água 

 

A contaminação por patógenos é um problema que atinge muitos corpos 

d'água e a incidência elevada de bactérias do grupo coliformes em amostras de água 

pode mostrar a existência de contaminação por microrganismos patogênicos que 

podem causar doenças (BRASIL, 2014). 

Fayer, Morgan e Upton (2000) comentam sobre o risco de contaminação da 

água no meio rural devido aos recursos se arranjarem próximos a fontes com 

contaminantes potenciais como, pastagens com animais e acúmulo de resíduos 

orgânicos no solo, que acabam sendo conduzidos até as fontes de água em 

decorrência da chuva (MAROUELLI et al., 2014). 

A esse respeito, Jenkins et al. (2011), relataram que o índice de sobrevivência 

de cepas patogênicas como E. coli O157: H7 é significativamente maior do que da E. 

coli nativa em águas superficiais. Outros achados  como de  Avery et al. (2008) onde 

células de E. coli O157: H7 foram detectadas em 45% das amostras de água de lago, 

poça, rio e bebedouros de animais mesmo após dois meses de armazenamento das 

amostras, exibindo maior persistência em águas lacustres com baixo nível de 

nutrientes e em águas contaminadas com alto teor fecal. Wang e Doyle (1998) 

também descreveram que E. coli O157:H7 sobreviveu em água estéril do reservatório 

e duas águas lacustres mantidas a 10 °C durante três meses. 

Bactérias fecais detectadas em água podem ser um indicativo da presença de 

outros microrganismos patogênicos entéricos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2006).  

A indução da resistência bacteriana é apontada como consequência do uso 

indiscriminado de medicamentos indicados no tratamento de doenças infecciosas 

causadas por bactérias como os antibióticos (COSTA; SILVA JUNIOR, 2017). No 

entanto, o sequenciamento do genoma revelou que um grande número de genes de 

resistência está presente em todas as células bacterianas sejam patogênicas ou do 

ambiente, as quais podem demonstrar capacidades inatas ou especializadas na 

defesa contra agentes tóxicos (POOLE, 2001; PIDDOCK, 2006; FAJARDO; 

MARTÍNEZ, 2008; COSTA, 2016).  

De acordo com Casadevall (1996) Países em todos os níveis de 

desenvolvimento enfrentam problemas de saúde pública no que diz respeito da 

resistência antimicrobiana, pelo fato da crescente utilização de antibióticos  na 
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medicina humana e veterinária, nutrição de animais e agricultura (MATHUR; SINGH, 

2005), com isso, Baquero, Martínez e Cantón (2008) lembram que a resistência a 

antibióticos em diferentes ambientes aquáticos tem sido constatada.  

Rizzo et al. (2013) explicam que as bactérias resistentes a antibióticos e 

resíduos de antibióticos não absorvidos, são excretados na urina e fezes e, finalmente, 

chegam até as instalações de recuperação de águas residuárias.  

Os fármacos têm propriedades medicinais e quando utilizados são 

parcialmente metabolizados pelo corpo e posteriormente excretado através da urina 

e fezes (HEBERER, 2002; IKEHATA et al., 2006). As substâncias componentes dos 

fármacos tem sido encontradas em concentrações consideráveis nos ecossistemas 

naturais em consequência dos resíduos domésticos que mesmo após o tratamento 

destes depejos, os componentes dos fármacos não são eliminados por completo 

(STUMPF et al., 1999; TERNES et al., 1999). Esses poluentes emergentes podem ser 

evidenciados mesmo em baixas concentrações e podem comprometer o meio 

ambiente (TEIXEIRA; PONTE VIDA, 2013). 

Segundo Van den Bogaard e Stobberingh (2000) a resistência promovida pelo 

uso de antibióticos pode selecionar tanto bactérias patogênicas quanto as comensais, 

que pertencem à flora intestinal normal. As infecções humanas são frequentemente 

tratadas por meio de antibióticos e, da mesma maneira, esses fármacos são utilizados 

na criação de gado, aves, peixes e suínos como forma de promover o crescimento e 

prevenir doenças (INGERSLEV et al. 2001; MARTINEZ, 2009).  

Snow et al. (2009) informam sobre a existência  de contaminantes emergentes 

em ambientes de agricultura, a exemplo dos produtos farmacêuticos, como 

hormônios, antibióticos veterinários, genes resistentes aos antibióticos decorrente 

muitas vezes do intensivo uso de antibióticos nas criações animais (MARTI; 

VARIATZA; BALCAZAR, 2014). Regitano e Leal (2010) afirmam que vestígios de 

moléculas não metabolizadas no organismo animal, têm sido detectados em amostras 

de solo, água superficial e subterrânea.  

Uma implicação causada por antibióticos em ambiente aquático pode ser 

exemplificada quando ocorrem modificações no material genético entre as populações 

microbianas que normalmente acontece em transferência gênica vertical (entre a 

mesma espécie) ou horizontal (entre espécies ou gêneros diferentes) desenvolvendo 

fenótipos resistentes caso os efeitos não se mostrarem deletérios à célula receptora.   
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Nesse momento, se expostas a presença de traços de antibióticos isso pode induzir o 

desenvolvimento de resistência a fârmacos (THOMAS; NIELSEN, 2005; FAJARDO; 

MARTÍNEZ, 2008; BAUMAN, 2009; MARTÍNEZ, COQUE; BAQUERO, 2015).  

As transferêncisa gênicas podem decorrer em um importante mecanismo de 

resistência a antibióticos que incluem as enzimas de espectro estendido ou ESBLs 

(Extended Spectrum Beta-Lactamases) que agem na ruptura do anel beta-lactâmico 

de fármacos tornando-os incapazes de agir. Os genes em plasmídios codificam as 

enzimas ESBLs  e podem ser transferidos entre microrganismos durante a 

conjugação, transdução, transformação e tranposição (WILLIAMS, 1999; FROST et 

al., 2005; THOMAS; NIELSEN, 2005). 

Atribui-se a E. coli o papel  de indicador útil para estimar níveis de resistência 

antimicrobiana esperado em bactérias patogênicas. As bactérias da flora natural 

podem servir como fonte de genes de resistência que podem ser facilmente 

transferidos para agentes patogênicos. Com isso, os microrganismos são capazes de 

adquirir informações genéticas referentes à resistência à drogas, às condições 

ambientais, à síntese de enzimas, à produção de toxinas (VAN DEN BOGAARD; 

STOBBERINGH, 2000; SÁENZ et al., 2001). 

 

3.8 Parâmetros Físicos e Químicos Relacionados a Qualidade da Água 

 

3.8.1 Potencial Hidrogeniônico - pH 

 

Valores de potencial hidrogeniônico indicam a relação entre íons hidrogênio 

(H+) e hidroxilas (OH-) presentes em uma solução (SUU et. al., 2015). Altas 

concentrações de íons H+ elevam a acidez da água enquanto o oposto, promove 

elevação dos íons OH- propiciando a alcalinidade da água, ou seja, a água torna-se 

básica. Valores de pH podem variar naturalmente diante da dissolução de rochas, 

absorção de gases atmosféricos, oxidação da matéria orgânica e fotossíntese, e 

também a fatores antropogênicos como despejo de esgotos domésticos (VON 

SPERLING, 2005).  

Normalmente, a água de irrigação apresenta valores de pH entre 6,5 e 8,4. 

Águas com pH acima de 8,4 podem provocar encrostamento nos sistemas de 

irrigação, devido à precipitação do carbonato de cálcio (CaCO3) (ELOI et al., 2014). 
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Por outro lado, águas com valores de pH baixos podem corroer rapidamente os 

componentes metálicos do sistema de irrigação por aspersão (LIBÂNIO, 2010). 

 

3.8.2 Temperatura e oxigênio dissolvido  

 

A temperatura é um parâmetro físico que demonstra a energia cinética das 

moléculas de um corpo, sendo seu gradiente o fenômeno responsável pela 

transferência de calor em um meio. A água pode sofrer mudanças de temperatura 

decorrente de fontes naturais como a radiação solar, das estações do ano ou 

antropogênicas (BRASIL, 2006). A temperatura determina vários processos químicos, 

físicos e biológicos que ocorrem em um sistema aquático, tais como o metabolismo 

dos organismos e a degradação da matéria orgânica. Desse modo, influencia na 

velocidade das reações químicas, nas atividades metabólicas dos organismos e na 

solubilidade de substâncias (BRASIL, 2014). 

O parâmetro de oxigênio dissolvido tem papel decisivo na capacidade de um 

corpo d'água natural manter a vida aquática dos seres aeróbios. O fornecimento de 

oxigênio dissolvido é essencial para a manutenção dos processos naturais de 

autodepuração em sistemas aquáticos. As taxas de oxigênio dissolvido são reduzidas 

com as perdas para a atmosfera na troca gasosa e a respiração de organismos 

aquáticos, ou quando quantidades consideráveis de matéria orgânica são introduzidas 

nos ambientes aquáticos logo, esse parâmetro pode caracterizar os efeitos decorridos 

da poluição da água por despejo orgânico (VON SPERLING, 2005; VON SPERLING, 

2007).  

 

3.8.3 Turbidez 

 

A turbidez está relacionada à presença de matéria ou partículas em 

suspensão na água como argila, silte, detritos orgânicos, algas e bactérias e plâncton 

em geral, o que pode alterar a cor da água (USEPA, 1997).  

A determinação da  turbidez pode ser realizada pelo método nefelométrico 

que baseia-se na comparação da intensidade de luz espalhada pela amostra em 

condições definidas, com a intensidade da luz espalhada por uma suspensão 

considerada padrão (SILVA JUNIOR et al., 2012). É expressa por meio de unidades 
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de turbidez ou ainda denominadas unidades de Jackson ou nefelométricas (USEPA, 

1997; BRASIL, 2014). 

Valores elevados de turbidez podem provocar o aumento da temperatura da 

água, uma vez que as partículas em suspensão absorverem mais calor, 

consequentemente, pode haver redução da concentração de oxigênio dissolvido. O 

material em supensão diminui a transparência da água, limitando a entrada de luz 

disponível para os organismos fotossintetizantes (USEPA, 1997; TOMAZONI et al., 

2005;  FAY; SILVA, 2006).  

Os usos doméstico, industrial e recreacional da água diante de altos níveis de 

turbidez também ficam comprometidas (ANDERSON, 2005; MURPHY, 2006). 

Conforme Secretaria de Vigilância em Saúde, as águas turvas são propensas a 

abrigar nos flocos de turbidez microrganismos patogênicos, como bactérias e 

protozoários, dificultando o processo de desinfecção da água (BRASIL, 2013).  

Os valores de turbidez podem ser significativamente afetados pelas condições 

climáticas, nas quais valores elevados podem indicar processos erosivos, que por sua 

vez são causados por grandes volumes de precipitação (BRASIL, 2005; BRASIL, 

2006).  

 

3.8.4 Sólidos Totais 

 

Conforme Fundação Nacional da Saúde (FUNASA) os parâmetros de turbidez 

e sólidos totais, ainda que estejam associados, não são equivalentes. A presença de 

maior quantidade de sólidos na água, incidirá em maior turbidez, portanto menor 

transparência (BRASIL, 2014). 

Os sólidos correspondem a toda matéria presente em uma amostra que 

permanece como resíduo após a evaporação, secagem ou calcinação por tempo 

determinado, possibilitando obter  diferentes frações de sólidos presentes na água 

após a finalização de cada uma das etapas mencionadas. 

Os sólidos podem estar relacionados a características químicas ou biológicas. 

As fontes de sólidos totais incluem descargas industriais, esgoto, fertilizantes, 

escoamento rodoviário e erosão do solo. Concentrações elevadas de sólidos em 

suspensão podem transportar substâncias tóxicas, como pesticidas e metais pesados 

para o fundo de rios e lagos e lá se depositar (USEPA, 1997). 
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3.8.5 Nitrito e Nitrato 

Fontes de nitrogênio são utilizadas no desenvolvimento microbiano, para a 

síntese de aminoácidos para construção de proteínas e outras substâncias orgânicas 

(ASSUNÇÃO, 2009).  

O nitrogênio pode se apresentar basicamente de três formas: amoniacal, 

nitritos e nitratos. Esses compostos quando em níveis altos de concentrações podem 

causar danos para o meio ambiente, se despejados em receptores naturais (ABREU, 

2013). 

Formas reduzidas de sais de amônio e o gás amônia são oxidadas produzindo 

nitrito (NO2
-) por meio de bactérias quimiossintetizantes do gênero Nitrosomonas, e 

esse posteriormente convertido a nitrato (NO3
-) por bactérias do gênero Nitrobacter,  

durante o processo de nitrificação (COLT; ARMSTRONG, 1981; BRAGA et al., 2005; 

SUBBARAO et al., 2007; VAN HANNDEL; KATO; VON SPERLING, 2009; RAHMAN 

et al., 2011; VESILIND; MORGAN, 2013).  

O nitrogênio oferece indicativos do estágio da  poluiição decorrente de algum 

lançamento de efluente a montante. Logo, se a poluição for recente, predominará a 

forma de nitrogênio orgânico ou amônia (VON SPERLING, 2007), por outro lado, a 

presença de elevadas concentrações de nitrato na água pode representar cargas 

poluidoras ocorridas remotamente, devido essa forma ser o último estágio de 

decomposição aeróbia das substâncias orgânicas nitrogenadas (VESILIND; 

MORGAN, 2013).  

Em águas subterrâneas, a forma de nitrito é encontrado em baixas  

concentrações devido ao fato da sua instabilidade diante do oxigênio, devido a isso, o 

nitrito é a forma intermediária, pois diante da condição mencionada é rapidamente 

convertido a nitrato (SILVA; OLIVEIRA, 2001). 

O nitrato é a principal forma de nitrogênio encontrado nas águas. A inserção 

antropogênica desse elemento à água, decorre de despejos domésticos e industriais 

e fertilizantes agrícolas (VON SPERLING, 2007; MOTTIN, 2009). Os nitratos 

estimulam o desenvolvimento de plantas, e organismos aquáticos como as algas, 

causando interferência aos usos desejáveis do corpo d‘água (CONAMA, 2005). 

Concentrações de nitratos superiores a 5 mg/L demonstram condições sanitárias 

inadequadas, uma vez que a principal fonte de nitrogênio na forma de nitrato são os 

dejetos humanos e animais.  
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Estudos indicam que em águas subterrâneas, o nitrato tem origem a partir do 

emprego inadequado de fertilizantes orgânicos como estercos animal, lodos, restos 

vegetais e efluentes urbanos, e uma vez lixiviado possui muita mobilidade no solo, e 

se deposita ao atingir águas subterrâneas (QUEIROZ, 2004; CAMPOS; ROHLFS, 

2010).  

O nitrato em água e alimentos, dependente da dose de exposição e da 

suscetibilidade individual, como idade, sexo e genética se ingeridas rotineiramente 

podem causar a metemoglobinemia, principalmente em bebes com menos de seis 

meses (CAMARGO; ALONSO, 2006; TRIVEDI; VEDIYA, 2012; USEPA, 2013, 

WONGSANIT et al., 2015). O nitrato convertido a nitrito no estômago durante a 

digestão, com isso, ocorre no sangue a oxidação dos íons Fe2+ da hemoglobina a Fe3+ 

transformando-a em metahemoglobina que é incapaz de transportar de O2 no sangue 

acarretando um quadro de anaerobiose (LUNDBERG et al., 2008). 

A ingestão excessiva de nitrito e nitrato são transformados em nitrosaminas e 

nitrosamidas, e ambas, apontam implicações como a incidência de câncer estomacal 

(BATALHA; PARLATORE, 1993). Devido as decorrências de danos ao homem e 

ambiente que o nitrito e nitrato podem acarretar tornam-se importantes a 

caracterização desses parâmetros em um corpo d’ água para propiciar segurança a 

quem possa vir a consumi-la. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Área de Estudo 

 

O município de Apucarana localiza-se na região norte do estado do Paraná, a 

369 km da capital Curitiba, sob as coordenadas geográficas Latitude 23º 33' 03'' S e 

Longitude 51º 27' 39'' W, limitando-se ao norte com o município de Arapongas, ao sul 

com Rio Bom, Califórnia, Marilândia do Sul e Novo Itacolomi, a leste com Londrina e 

a oeste com Cambira (Figura 5). Possui uma área de 558 km2, com uma população 

estimada de 132.691 habitantes (IBGE, 2017). Apresenta uma altitude de 820 metros, 

predominando o clima subtropical úmido e bioma da Mata Atlântica (APUCARANA, 

2016), com temperaturas médias anuais de 25 ºC, assinalando temperatura mínima 

em meses mais frios em torno de 0 ºC e máxima em torno de 36ºC.   

 

 Figura 5 – Localização da cidade de Apucarana no estado do Paraná 

 

 Fonte: PROMOFIBRA, 2017. 

 

A escolha dos locais de estudo ocorreu de forma aleatória e envolveu fontes 

hídricas de origens distintas como mananciais superficiais e subterrâneos.  Após o 

levantamento do total de produtores, foi feito o convite de participação aos 
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horticultores que comercializam seus produtos na feira do produtor como também para 

outros horticultores intra-urbanos, não participantes da feira. A pesquisa avaliou 

amostras de águas de 9 propriedades produtoras de hortaliças que são consumidas 

in natura, sendo 7 de áreas rurais e 2 localizadas na região urbana de Apucarana que 

foram identificados como P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7,P8 e P9.  

Os produtores assinaram um termo de autorização para a liberação das 

coletas das amostras de água nas suas propriedades (Apêndice A), como ainda 

responderam a um questionário composto por 19 questões abertas e de múltipla 

escolha (Apêndice B) pertinentes aos usos das fontes de abastecimento como, 

manejo do solo, tipo de fonte de irrigação e lavagem, lavagem e acondicionamento 

das hortaliças, adubação, atividades exercidas no entorno e destinação da produção, 

entre outras questões que forneceram informações importantes ao estudo. 

Dessa maneira, esta pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos da UTFPR, visando salvaguardar a dignidade, os 

direitos, a segurança e o bem-estar dos participantes da pesquisa, no que se refere à 

abordagem por meio do questionário, obtendo aprovação pelo Parecer de Nº 

2.133.528 (Anexo A).  

 

4.2 Coleta das Amostras de Água 

  

As coleta das amostras de água ocorreram durante os meses de julho e 

setembro, sendo as amostras distribuídas da seguinte forma:  1 amostras em água 

empregada na irrigação e 1 amostra de água de lavagem de hortaliças em cada uma 

das propriedades em cada um dos períodos, totalizando 36 amostras ao final dos 

estudo. 

A coleta realizada no mês de julho ocorreu mediante a ausência de chuva, 

uma vez que nesse período foram registrados volumes baixos de chuva como 

esperado para a estação, desse modo, a coleta do estudo foi realizada sem incidência 

de chuva 

A segunda coleta foi efetivada em setembro, seguida de período chuvoso, 

após uma temporada de 39 dias de estiagem. Este mês manteve-se bem aquém dos 

volumes históricos, considerado pelo Simepar como anomalias negativas. 
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As amostras de água foram coletadas diretamente nos pontos de captação 

para irrigação e nos pontos da lavagem, ou seja, nas torneiras ou mangueiras onde 

ocorria a lavagem das hortaliças após a colheita. 

Foram utilizados frascos de vidro de volume de 250 mL, previamente 

esterilizados em autoclave a 121°C por 30 minutos para a coletas da água. Para a 

coleta de amostra de água que recebia tratamento com cloro, foi acrescentado ao 

frasco de coletor 0,1 mL  de solução de tiossulfato de sódio (1,8% para cada 100 mL 

amostrado).  

As amostras de água de irrigação armazenadas em tanques ou represas 

foram coletadas a uma profundidade entre 15 a 30 cm da superfície para evitar os 

contaminantes superficiais, criando uma corrente artificial, por meio da movimentação 

do frasco na direção horizontal para o preenchimanto dos frascos. As amostras que 

incidiram na captação direta em fonte lótica (rio), adotou-se a mesma profundidade, 

porém foi mantido o posicionamento da boca do frasco contraria a direção da corrente 

da água.  

Antes de obter as amostras de água de lavagem das hortaliças em torneiras 

e mangueiras que conduziam água provenientes de poços e de minas ou 

reservatórios, foi realizada a assepsia com algodão embebido em álcool 70%, 

deixando a seguir a água escorrer por 5 a 10 minutos, dependendo do tipo de fonte, 

seguindo as recomendações propostas pelo Standard Methods for the Examination of 

Water and Wastewater (2005) e USEPA (1998). 

Após a coleta, os frascos foram acondicionados em caixa térmica sob 

refrigeração e encaminhados até o laboratório de Microbiologia da FAP - Faculdade 

de Apucarana, sendo analisados em um período inferior a 8 horas.  

 

4.3 Análises Microbiológicas  

 

A sequência dos procedimentos referente às análises microbiológicas das 

amostras do estudo são demonstradas a seguir na Figura 6. 
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Figura 6 – Diagrama sequencial das análises microbiológicas realizadas 

 

 Fonte: Autoria própria. 

 

4.3.1 Identificação e contagem de Escherichia coli 

 

As análises para isolamento e contagem de Escherichia coli foram realizadas 

pela Técnica de Membrana Filtrante (Método 1103.1), segundo metodologia descrita 

pela Unitet States Environmental Protection Agency (USEPA, 2010).  

Foi utilizado membrana individualizada estéril Millipore™ em meio de cultura 

ágar MTEC (m-TEC AGAR (7421A) (Membrane Thermotolerant E. coli) da Acumedia. 

Todo material e sistema de filtração utilizados foram previamente esterilizados 

em autoclave por 30 minutos a 121°C. Após cada amostra filtrada, o recipiente do 

sistema de filtração foi enxaguado com 50 mL de água estéril, seguido de esterilização 

por radiação UV durante 5 minutos. Além disso, a cada 10 amostras sucessivamente 

filtradas, todo o sistema foi esterilizado em autoclave.  

Os frascos contendo as amostras foram homogeneizados por 25 vezes antes 

dos procedimentos de filtração. Preparou-se diluições até 10-3, para a obtenção de 
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uma densidade ótima para a contagem estimada em 20 a 80 UFC (Unidade 

Formadora de Colônia) por membrana, de acordo com o manual do meio de cultura 

ágar MTEC Acumedia. 

Para o cálculo da contagem de E. coli em membrana foi utilizada a fórmula:  

 

E. coli /100 mL =   
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙ô𝑛𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐸.  𝑐𝑜𝑙𝑖

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜  𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
x 100 

 

Após a filtração, a membrana foi retirada com auxílio de uma pinça estéril e 

transferida para o meio de cultura com cuidado para não ocorrer formação de bolhas. 

As placas foram pré-incubadas aerobicamente por 2 horas a 35 ± 0,5°C para a 

recuperação dos organismos. Posteriormente, foram incubadas a temperatura de 

44,5°± 0,2°C, também em condição aeróbia, durante 22 ± 2 horas. O aumento da 

temperatura permite o crescimento de organismos termotolerantes. Para evitar o 

ressecamento do meio de cultura, foi depositado sob as placas almofadas de papel 

umedecidas com água destilada estéril. 

Após a incubação prescrita, as membranas foram transferidas para um pad 

saturado de substrato de ureia formulado conforme o manual, consistindo em: 2 g de 

ureia e 10 mg de vermelho de fenol em 100 mL de água purificada sendo ajustado o 

pH para 5,0 ± 0,3.  

As membranas permaneceram por um período de 15 a 20 minutos sobre os 

pads em temperatura ambiente em capela de fluxo laminar por 15 a 20 minutos. Em 

seguida, foi realizada a contagem das colônias de E. coli em um contador de colônias 

(Phoenix CP 600 Plus) respeitando a obtenção das cores características que as 

identificam como urease-negativas, representadas nas cores, amarela, verde 

amarelada a marrom amarelada, conforme a resposta esperada do cultivo do meio 

utilizado. 

 

4.3.2 Testes de Confirmação de Escherichia coli, Enterobacter cloacae e 

Enterococcus faecalis 

 

4.3.2.1 Meio Difco CHROMagarTM Orientation  
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Para a sequência das análises, três colônias típicas de E. coli e três colônias 

atípicas (quando presentes) que resultaram do ágar MTEC foram selecionadas e 

repicadas no meio cromogênico Difco CHROMagarTM Orientation em triplicata, mais o 

grupo controle negativo sem a inoculação bacteriana para confirmar a esterilização do 

meio utlizado. As placas inoculadas foram incubadas em condições aeróbias, a uma 

temperatura entre 35 ± 2°C durante 20 ± 4 horas.  

Para não comprometer os pigmentos cromogênicos do meio de cultura, as 

placas foram protegidas com papel alumínio e não foram expostas a luz durante o 

processo de crescimento. Ao término da incubação, as placas foram examinadas de 

acordo com as características tintoriais indicadas pela Ficha Técnica do meio sendo: 

E. coli apresentando colônias transparentes, rosa escuro a vermelho claro, de 

tamanho médio a grande; Enterobacter cloacae com crescimento de colônias de 

tamanho médio, azul forte, com ou sem halos violetas; e Enterococcus com colônias 

pequenas, azul-esverdeado a azul.  

 

4.3.2.2 Recuperação, isolamento e estocagem de Escherichia coli, Enterococcus 

faecalis e Enterobacter cloacae  

  

Foram selecionados 339 isolados bacterianos a partir das culturas 

desenvolvidas no meio CHROMagar identificadas de acordo com a coloração 

caracteristica para E. coli, E. faecalis e E. cloacae, foram inoculadas em tubos 

contendo 3 mL de caldo BHI (Brain Heart Infusion Broth - Himedia®) e incubados em 

estufa a uma temperatura de 35 ± 2°C por 24 horas para crescimento dos 

microrganismos. A partir tubos de BHI com crescimento, realizou-se o isolamento pela 

técnica de esgotamento em placas de ágar BHI (Brain Herth Infusion - Himedia®) 

incubadas a  35 ± 2°C por 18 a 24 horas.  

Uma vez isoladas em ágar BHI, as colônias semelhantes em tamanho e 

morfologia passaram por testes adicionais de identificação. Realizados os testes, as 

colônias isoladas foram novamente inoculadas em caldo BHI e levados em estufa para 

se obter culturas reativadas para os procedimento de estoque.  

A estocagem foi obtida a partir da retirada e transferência de 0,5 mL do caldo 

BHI com crescimento em 10% de glicerol em tubos de ependorf, sendo armazenados 

em freezer a temperatura de – 20°C para estudos posteriores.  
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4.3.2.3 Testes bioquímicos 

 

Três colônias isoladas de E. coli, E cloacae e E. faecalis de cada amostra de 

água, provenientes das culturas confirmadas e isoladas em ágar BHI, foram estriadas 

em tubos contendo 4 mL de ágar de Citrato de Simmons, incubados a temperatura de 

35 ± 2°C por 18 a 48 horas com as tampas levemente frouxas. 

O Inóculo foi feito  em picada central no meio semissólido SIM inserindo a 

agulha de platina com até 2/3 do tubo para determinar a produção de indol e 

motilidade. Os tubos foram incubados com as tampas levemente frouxas em estufa a 

uma temperatura de 35 ± 2ºC por até 24 horas. Após incubação, o teste fisiológico 

indica motilidade quando os microrganismos crescem deslocando-se da linha de 

inoculação, turvando o meio, e negativa quando os microrganismos ficam limitados ao 

local da picada sem turvar o meio.  

Para a prova do indol foram adicionados 3 a 5 gotas do reativo de Kovacs pela 

parede interna do tubo. A positividade do teste é apresentada por um anel de cor rosa 

logo acima do meio da cultura, em poucos minutos. 

Realizou-se testes de reação morfotintorial a partir dos isolados em ágar BHI 

pela técnica de coloração de Gram. Com uma alça bacteriológica flambada e 

resfriada, obteve-se um pequeno raspado da colônia teste que foi homogeneizado a 

uma gota de salina a 85% com movimentos rotatórios sobre uma lâmina limpa e 

desengordurada. 

A lâmina foi cuidadosamente passada por sobre a chama do bico de Bunsen 

para promover a secagem do preparado. Após a fixação a lâmina foi depositada em 

cuba de coloração contendo Violeta cristal (corante) por 1 minuto. Em seguida, a 

lâmina foi retirada e lavada com fio de água destilada e colocada em cuba com lugol 

(mordente) por 1 minuto. A lâmina foi retirada do lugol para enxague com água 

destilada seguida de enxague com álcool absoluto (descolorante) até a retirada total 

do corante. Outro enxague foi realizado com água e em seguida a lamina foi 

mergulhada em cuba com Fuccina Fenicada (coloração de contraste) por 30 

segundos, sendo lavada com filete de água. As lâminas coradas foram colocadas em 

estante de molas para a secagem natural, e posteriormente foi realizada a leitura em 

microscópio óptico na objetiva de 100x utilizando óleo de imersão. 
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4.3.2.4 Teste de sensibilidade a antimicrobianos (TSA) e sanitizantes comerciais  

 

A escolha dos antibióticos testados se deu a partir da apresentação do amplo 

espectro de ação do fármaco e pelo uso comum no tratamento de infecções humana 

e animal, sendo eles, Tetraciclina 30 μg, Cloranfenicol 30 μg, Ampicilina 10 μg, 

Gentamicina 10 μg e Norfloxacina 10 μg das marcas CECOM. 

Dos isolados desenvolvidos em Agar BHI utilizados nos testes adicionais 

confirmados de cada uma das amostras analisadas (irrigação e lavagem) de cada 

propriedade nos dois períodos amostrais, selecionou-se três colônias de E. coli, E 

cloacae e E. faecalis e com crescimento recente (18 a 24 horas) para determinar o 

perfil de resistência pelo método de difusão de discos seguindo protocolo CLSI (CLSI, 

2015) e testes com sanitizantes comerciais.  

Para a execução do teste, foi transferida uma porção da colônia bacteriana 

com auxílio de alça de platina flambada e resfriada para tubos com solução salina a 

0,85% até obtenção de uma turvação compatível com um tubo aferido na escala 0,5 

de Mac Farland (1x108 células/mL). Um swab estéril foi embebido e pressionado 

contra a parede do tubo para a retirada do excesso da suspensão. Realizou-se a 

inoculação sobre toda a superfície do Ágar Mueller Hinton (KASVI) fazendo a rotação 

da placa em 4 posições diferentes para que todo o meio recebesse o inóculo. 

Aguardou-se pelo menos 5 minutos para a secagem das placas para efetuar a 

inclusão dos discos de antibióticos com uso de pinça estéril, fazendo leve pressão 

para a sua aderência ao meio. Os antibióticos foram retirados do freezer pelo menos 

uma hora antes da utilização para que ocorresse o estabelecimento da igualdade 

térmica com o ambiente para a sua aplicação. 

As placas foram incubadas a 36 ºC, durante um período de 18 a 24 horas, 

segundo indicações do protocolo CLSI (2015). Os procedimentos foram realizados em 

triplicata juntamente com o grupo controle negativo. 

Decorrido o período de incubação, foi analisado o padrão de crescimento ou 

de inibição encontrado ao redor dos discos. As zonas ou halos de inibição foram 

mensurados com auxílio de paquímetro e comparados com a tabela de desempenho 

padrão para testes de susceptibilidade a antimicrobianos (CLSI, 2015). 

Do mesmo modo, procedeu-se o teste de sensibilidade dos isolados aos 

agentes sanitizantes disponíveis no comércio local. Foram testados três produtos de 

uso frequente: a água sanitária, com concentração de hipoclorito de sódio entre 2,0 a 
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2,5%; o vinagre de álcool (ou fermentado acético) com teor de acidez de 4% e um 

desinfetante para hortifrutícola, hortifruti, utensílios e água, que traz em sua 

composição 8,0 mg de cloro ativo, 0,1 mg de permanganato de potássio, água 

deionizada qsp 1 mL conforme o fabricante.  

As diluições utilizadas foram preparadas com água destilada estéril, e seguiu-

se as especificações recomendadas pelo fabricante quando informadas (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Diluições utilizadas na análise de sensibilidade a sanitizantes 

Sanitizantes Diluição  

Água sanitáriaa 8 mL/L = 1:60 = 200 ppm  

Vinagreb 8 mL/L = 1:30 

Desinfetante de alimentosc 20 gotas/L = 1mL/L 

                 Fonte: Autoria própria. 
                 Nota: a: recomendado por ANVISA (2004); b: diluição não informada pelo fabricante; 
                 c: recomendação do fabricante. 

 

Foram preparadas as soluções sanitizantes de água sanitária utilizando 8 mL 

para 1,0 L de água obtendo uma proporção de 1:60 como recomendado pela ANVISA 

(2004), que recomenda uma solução de água sanitária a 200 ppm de cloro. Para o 

desinfetante de alimentos usou-se 20 gotas/L equivalente a 1mL para 1,0 L de água, 

e a solução de vinagre de álcool foi adotado 8 mL para 1,0 L de água, alcançando 

uma proporção de 1:30. 

A metodologia adotada para o procedimento foi a utilizada por Barea de Paula 

(2015), a qual incluiu-se modificações. Foram utilizados discos de difusão de papel 

filtro com 6 mm, previamente esterilizados e impregnados com 10 µm de cada uma 

das soluções em seguida os discos foram aplicados sobre as placas de Mueller 

Hinton, previamente inoculadas com as bactérias de interesse. As placas foram 

incubadas seguindo os mesmos procedimentos utilizados para as análises de TSA. 

Para a interpretação dos resultados de sensibilidade foi considerada a formação de 

halos com diâmetro superior ao dos discos utilizados. 

 

4.4 Análises físico-químicas  
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Os dados dos parâmetros de pH, Oxigênio Dissolvido e Temperatura foram 

obtidos nos locais pesquisados durante as coletas, o parâmetro de turbidez foi 

analisado no laboratório M105 da Universidade Tecnológica Federal do Paraná no 

campus de Apucarana, e os Sólidos Totais, Nitrito e Nitrato no laboratório de Química 

e Bioquímica da Faculdade de Apucarana.  

As amostras foram analisadas dentro do prazo determinado para cada 

parâmetro conforme as recomendações do Standards Methods for the Examination of 

Water and Wastewater (APHA, 2005) e USEPA (2007). Para a avaliação dos 

parâmetros físico-químicos foram coletados 1.000 mL de água em frascos de primeiro 

uso, previamente higienizados. As amostras de água foram identificadas e 

acondicionadas em caixa térmica com gelo.  

As leituras dos parâmetros físicos e químicos foram analisados conforme 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005), de 

acordo com o Quadro 3. 

 

    Quadro 3 – Parâmetros e métodos utilizados  

Parâmetros Número do Métodos  Método 

pH  Método 4500 B   
Eletrométrico Phgametro Digital  (95 

AKSO) 

Temperatura   
Oxímetro Portátil (Lutron, modelo DO-

5519)  

Oxigênio Dissolvido 4500 G 
Oxímetro Portátil (Lutron, modelo DO-

5519)  

Sólidos Totais 2540 B Gravimétrico  

Turbidez 2130 B 
Turbidimetro de Bancada Digital 

Microprocessado (Modelo: TB-1000) 

Nitrito 4500-NO2- A  Espectrofotômetro Femto 600 

Nitrato 4500 NO3- B  Espectrofotômetro Femto 600 

      Fonte: Autoria própria. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Caracterização sócio-ambiental das propriedades 

 

Visando obter elementos para este estudo, foi aplicado um questionário com 

perguntas abertas e fechadas aos proprietarios rurais, que inicialmente solicitava 

dados como o grau de escolaridade e o total de área cultivada na propriedade. Cinco 

produtores (55%) informaram ter concluído o ensino Fundamental, e 4 (44,5%) o 

ensino Médio. As áreas de cultivos das propriedades apresentam extensões que 

variavam entre 1.800 a 36.000 m2. 

Nas propriedades pesquisadas são cultivadas alface, almeirão, chicória, 

salsinha e cebolinha (cheiro verde), rúcula, couve, repolho, acelga, serralha. Também 

foram mencionados vegetais não folhosos e/ou que não são consumidos in natura 

como brócolis, couve-flor, tomate, frutas, cenoura, pepino, rabanete, beterraba, 

vagem, quiabo, alho, mandioca e batata doce. A variedade de produtos cultivados visa 

aumentar a oferta de produtos destinados ao mercado e, consequentemente, o 

produtor pode gerar mais renda. 

Dos proprietários que recebem orientação técnica para o cultivo da 

horticultura totalizaram 77,8% enquanto 22,2% não recebem orientação técnica. Os 

proprietários P1, P2, P3, P4, P6, informaram que o apoio é dado por um profissional 

agrônomo da EMATER (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural). A 

EMATER combina projetos de cunho finalísticos, direcionados ao aprimoramento dos 

sistemas de produção agrícolas do estado e dos agricultores familiares, buscando 

melhor produtividade, produtos seguros e de qualidade, possibilitando o acesso dos 

agricultores ao mercado, gerando maior renda ao agricultor e o abastecimento da 

população (SEAB, 2017). O P5 indicou a Rede Agroecológica Eco Vida como 

orientador no cultivo de seus produtos que recentemente recebeu o selo de produto 

“Orgânico”, o P7 e P8 não recebem orientação no momento, e P9 tem orientação de 

um agrônomo particular. 

No Quadro 4 são apresentados o dados levantados sobre a procedência da 

água utilizada na irrigação e lavagem das hortaliças de cada .  
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Quadro 4 – Levantamento e caracterização das fontes de água utilizadas na irrigação e 

lavagem das hortaliças das propriedades rurais do estudo 

Produtor Destinação Tipo de fonte Descrição 

P1 

Irrigação mina 
a água é bombeada da mina para ser represada e 
posteriormente usada na irrigação 

Lavagem mina 
a água é bombeada diretamente para a torneira do 

anque de lavagem 

P2 

Irrigação riacho/mina 
as águas das fontes é bombeada e armazenadas em 
caixas d'água e posteriormente usada pra irrigação 

Lavagem mina 
a água é bombeada diretamente para a torneira do 
tanque de lavagem 

P3 

Irrigação rio a água é bombeada do rio diretamente para a irrigação 

Lavagem poço raso 
a água é bombeada do poço diretamente até o tanque 
de lavagem 

P4 

Irrigação mina 
a água é bombeada da mina para ser represada e 
posteriormente usada na irrigação 

Lavagem mina 
a água é bombeada da mina para uma caixa d' água e 
posteriormente para o tanque de lavagem 

P5 Irrigação/Lavagem mina 
a água é bombeada para um reservatório e 
posteriormente usada na irrigação e para o tanque de 
lavagem 

P6 

Irrigação rio/poço artesiano 
as águas das fontes são bombeadas para 
represamento tanques escavados e posteriormente 
para a irrgação 

Lavagem poço artesiano a água do poço é bombeada para o tanque de lavagem  

P7 

Irrigação rio/poço artesiano 
as águas das fontes são bombeadas para 
represamento tanques escavados e posteriormente 
para a irrgação 

Lavagem poço artesiano 
a água do poço é bombeada diretamente para o 
tanque de lavagem  

P8 

Irrigação mina 
a água da mina é bombeada para ser represada e 
posteriormente usada na irrigação 

Lavagem poço artesiano 
a água do poço é bombeada diretamente para o 
tanque de lavagem  

P9 

Irrigação riacho 
a água do riacho é bombeada para ser represada e 
posteriormente usada na irrigação 

Lavagem mina 
a água é bombeada para reservatórios de água e 
posteriormente para o tanque de lavagem 

   Fonte: Autoria própria. 

 

Nas Figuras 7 e 8 são apresentadas imagens das fontes de água utilizadas 

para irrigação e lavagem das hortaliças. 
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Figura 7 –  Apresentação dos tipos de fontes de água destinada a irrigação das 
hortaliças das propriedade rurais 

 

 

 

 

 
Fonte: Autoria própria. 
Nota: P1: mina represada; P2: água de riacho e mina em reservatório; P3: água de rio para irrigação; 
P4: água de mina represada; P5: água de mina em reservatório; P6 e P7: água de poço artesiano e 
rio em tanques escavados; P8: água de mina represada; P9: água de riacho represada. 
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Figura 8 –  Apresentação dos tipos de fontes de água destinada a lavagem das 

hortaliças das propriedade rurais 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
Nota: P1: mangueira de água que abastece a represa é acoplada à outra para o tanque de lavagem; 
P2: água da mina para o tanque de lavagem; P3: água de poço raso para a caixa de lavagem; P4: água 
de mina para a caixa de lavagem; P5: água de mina para o tanque de lavagem; P6 e P7: água de poço 
artesiano para os tanques de lavagem; P8: água de poço artesiano para a caixa de lavagem; P9: água 
de mina para reservatório e caixa de lavagem. 
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O sistema por aspersão foi o sistema mais empregado pelos produtores 

(67%), seguido do uso combinado entre os sistemas de aspersão e gotejamento 

(33%). Marouelli, Silva e Silva (2001) lembram que no Brasil, maioritariamente se faz 

o uso do sistema de irrigação por aspersão na irrigação de hortaliças sobretudo na 

agricultura familiar pois, o sistema de irrigação por aspersão pode ser instalado de 

acordo com a realidade de cada propriedade. 

Na Figura 9 é mostrado o sistema de irrigação por aspersão, o método é 

adotado pela maioria dos proprietários das hortas.  

 

Figura 9 – Exemplo de sistema Irrigação por aspersão utilizada pelos produtores de 

hortaliças da região de Apucarana  

 

 

             Fonte: Autoria própria, 2017. 

 

Habitualmente os produtores P1, P2 e P3 realizam a irrigação diária nas 

culturas de hortaliças uma vez ao dia, em P6, P7 e P9 duas vezes, P5 duas a três 

vezes, P4 três vezes e P8 realiza a irrigação uma vez ao dia no período de inverno, e 

até quatro vezes no período do verão. Alguns produtores acrescentaram que diante 

das condições climáticas podem repetir ou não a irrigação por mais vezes.  

Quanto a prática da adubação e qual o tipo de adubo utilizado os produtores 

P1, P2, P4, P8 e P9 afirmaram fazer a adubação orgânica e inorgânica, isto é, utilizam 

esterco animal (cama de frango) e calcário. Os produtores P3, P6 e P7 utilizam o 

adubo orgânico (cama de frango), P5 utiliza o mesmo tipo de adubação a partir da 
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compostagem de esterco de outros animais com cama de frango, e ainda, o esterco 

de aves.  

Em relação ao despejo de esgoto doméstico foi questionado se existia fossa 

na propriedade, e qual o tipo de fossa e a quantos metros está localizada da produção. 

A maioria das respostas apontaram a existência de fossas comuns (fossa negra), e 

apenas em P2 existia fossa do tipo séptica. A distância mínima apontada entre a fossa 

e o local de cultivo de hortaliças foi de 20 metros em P1 e P5; 30 m em P6 e P8; 50 

m em P3 e P7; 150 m em P9 e 200 m em P2 e P4.  

A localização das fossas nas propriedades rurais é um fator muito importante 

para evitar a contaminação do lençol freático. Portanto, é aconselhável que as fossas 

sejam arranjadas no mínimo 30 metros de distância da captação de água para 

irrigação da plantação devido ao risco de contaminação do solo e a água (CULTI et 

al., 2013; SILVA, 2014).  

Abordados sobre a ocorrência ou não da criação de animais nas proximidades 

da produção, 5 produtores (P1, P4, P7, P8 e P9) afirmaram criar animais distantes de  

produção por 10, 20, 30, 50 e 300 metros respectivamente. Por outro lado, 4 

produtores não o fazem (P2, P3, P5 e P6). Entretanto, conforme registros fotográficos, 

notou-se que a criação de animais realizada pelo produtor P8 ocorria a menos de 10 

m da produção (Figuras 10 e 11 B). Também em P9 foi verificada a presença de 

animais pastejando próximos a cerca que limita a horta da propriedade vizinha (Figura 

11 A). 

 

Figura 10 – Local de criação de animais localizado de forma irregular próximo à 

produção de hortaliças do P8 

    

   Fonte: Autoria própria. 
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Figura 11 – Presença de animais próximos a cerca que divide a horta e outras 
propriedades 

 

 Fonte: Autoria própria. 

 

É recomendado que todo o perímetro da horta seja bem cercado para evitar 

o trânsito de pessoas cachorros, vacas, porcos, galinhas ou outros animais (SETTI 

DE LIZ, 2006; SANTANA et al., 2006). 

A criação de animais em propriedades rurais é muito comum, uma vez que 

essa prática oferece uma fonte de alimento para a família e até mesmo auxilia na 

geração de renda extra quando comercializam o excedente da produção como ovos, 

carne, leite, Tosetto, Cardoso e Furtado (2013) complementam que os de animais 

também podem ser de grande auxílio na realização de tarefas cotidianas. 

Os proprietários abordados acerca da ocorrência da higienização das 

hortaliças após a colheita, e o uso de produtos químicos na água de lavagem dos 

vegetais, e qual seria o produto químico, 8 dos proprietários responderam que faziam 

a lavagem das hortaliças após a colheita. Apenas o P1 respondeu que fazia a lavagem 

em alguns dos seus produtos, já que o produtor cultiva outros vegetais e frutas como 

repolho, pepino, quiabo, morangos e tomate que normalmente não passam pelo 

processo de lavagem para diminuir o processo deterioração. Para esses casos Henz 

e Moretti (2005) recomendam a limpeza da superfície dos frutos com um pano úmido.  

Quanto ao uso de produto químico na água de lavagem, a maioria respondeu 

que não faz uso de nenhum produto sanitizante na lavagem dos vegetais. Somente 

P5 adiciona água sanitária no tanque, porém a torneira fica aberta durante o processo 

de lavagem. O P3 respondeu fazer uso de cloro no tratamento da água no interior do 

poço, mas não era realizado a adição de qualquer outro produto de sanitização na 

água armazenada no tanque onde as verduras passavam por higienização. 
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 Verificou-se que a lavagem dos vegetais ocorria em caixas ou tanques de 

lavar roupas sem adição de produtos desinfetantes, e em alguns locais, a água dos 

tanques eram utilizadas para a lavagem de toda as produção colhida no dia.  

Antunes (2009) lembra que a sanitização deve ser realizada com água de boa 

qualidade para evitar que ocorra veiculação de contaminação, esse cuidado é 

pertinente diante de produtos que são ingeridos ao natural. A lavagem das hortaliças 

é um processo importante que ocorre logo após a colheita. Através da lavagem as 

sujidades visíveis podem ser removidas.  

Moretti e Mattos (2008) esclarecem que as hortaliças depois da colhidas 

devem ser lavadas em água limpa, e para reduzir os riscos de contaminação cruzada 

um desinfetantes deve ser utilizado durante as operações iniciais, e finalizar com 

enxágue com água potável, esses procedimentos auxiliam na prevenção da 

ocorrência e proliferação de patógenos. 

Quanto aos procedimentos após a colheita e a lavagem das hortaliças, foi 

questionado como estas eram armazenadas após a lavagem. Todos os produtores  

armazenam os produtos em caixas plásticas. O P1 acrescentou que as caixas com as 

hortaliças ficam em um rancho (galpão), e P6 respondeu que cobre as caixas. Os 

produtores P2, P5, P8 e P9 acrescentaram que parte dos itens são embalados em 

pacotes ou bandejas em porções pré estabelecidas.  

Os locais para o armazenamento das hortaliças após a lavagem deveriam ser 

bem higienizados, fechados e com refrigeração, essa parte do processo ajudaria na 

integridade do vegetal, no retardamento da profliferação de contaminação e contato 

com insetos. No entanto, as mudanças para adequar o armazenamento da produção 

até o momento do transporte podem ser honerosas para o produtor. 

Referente ao meio de transporte utilizado e qual o tempo gasto no percurso 

até o destino final para a comercialização dos produtos. As respostas dos proprietários 

foram organizadas de acordo com  o Quadro 5. 
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Quadro 5 –  Meio de transporte e o tempo gasto para que os produtos cheguem ao 

ponto de comercialização ou entrega dos produtos 

 

Produtor Tipo de transporte 
Tempo gasto até o destino de 

comercialização/entrega (minutos) 

P1 Caminhonete 30  

P2 Combi 10 a 15 

P3 Caminhão  30  

P4 Caminhonete 35  

P5 Combi 20  

P6 Belina 40  

P7 Caminhão baú até 90  

P8 Fiorino 20  

P9 * * 

            Fonte: Autoria própria. 
           * Não faz entregas 
 

O menor tempo apontado para o transporte está relacionado ao fato de que 

algumas das propriedades tem localização em áreas intra e peri-urbanas. Os demais 

têm suas propriedades localizadas na zona rural ou em distritos do município mais 

afastados. Em vista disso, vale lembrar que as condições das estradas rurais na maior 

parte do tempo se encontram em péssimas condições de tráfego, o que também 

interfere na qualidade do produto que pode sofrer avarias, e se contaminadas a 

internalização dos microrganismos nos tecidos vegetais podem ocorrer.  

Para finalizar o questionário, foi indagado a respeito da distribuição das 

hortaliças para comercialização. As respostas dos produtores são apresentadas no 

Quadro 6. 

 

  Quadro 6 – Locais de distribuição e comercialização das hortaliças 

P
ro

d
u

to
r 

Feira do 
produtor 

Escolas/ 
Merenda 
Escolar 

Programa 
Fome 
Zero 

Supermercado 
Quitanda/ 
mercado/ 
mercearia  

Comunidade 
do bairro 

 
 

Outros  

P1        

P2        

P3        

P4        

P5        
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continuação do Quadro 6 

P6        

P7        

P8        

P9        

  Fonte: Autoria própria.    

 

De acordo com o Quadro 6, observa-se que P8 e P9 comercializam seus 

produtos em estabelecimentos diferenciados dos demais, e não participam da feira do 

produtor, porém atendem a demanda da comunidade do bairro com a venda de 

hortaliças frescas na própria horta.  

O P5 embora comercializa seus itens na feira e organiza vendas por 

intermédio da rede social WhatsApp com a montagem de cestas com diversos itens. 

Essa modalidade de venda foi incentivada pela Rede Ecovida a qual o produtor é um 

associado. Logo, os alimentos comercializados por P5 são produzidos 

ecologicamente e estão certificados com selo da Rede Ecovida de Agroecologia que 

une agricultores(as), técnicos(as), consumidores(as) e comerciantes em associações, 

cooperativas, ONGs e grupos informais que têm por objetivo organizar, fortalecer e 

consolidar a agricultura familiar ecológica em diversas regiões do país. 

As fontes avaliadas no presente estudo determinaram a presença de 

microrganismos E. coli e outros coliformes como E. cloacae e E. faecalis, 

considerados de origem fecal. A contaminação observada pode estar vinculada ao 

modo de armazenamento das águas, como ainda pelas condições ambientais 

encontradas nos locais avaliados como o uso de adubos com material fecal animal, 

criação de animais e presença de fossas negras que geram contaminantes no 

ambiente e podem ser carreados em períodos chuvosos até os mananciais, que por 

sua vez contaminados, tem as águas conduzidas até a produção através da irrigação 

e do processo da lavagem dos vegetais.  

O processo de lavagem das hortaliças realizado de forma inadequada, os 

meios utilizados para o armazenamento das hortaliças após a lavagem e o transporte 

até o momento da comercialização incluem etapas importantes e cruciais que 

determinam a redução ou a elevação de carga contaminante. Consequentemente, a 

qualidade da água está intimamente relacionada a qualidade sanitária dos vegetais, 
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em particular os consumidos crus, por essa razão considerando os locais de 

distribuição e comércio das hortaliças, torna-se indispensável o cumprimento da 

legislação vigente como forma de se obter alimentos mais seguros, e com isso 

contribuir na prevenção de possíveis surtos por causados por microrganismos 

patogênicos.  

Apesar de alguns dos produtores receber assistência técnica especializada e 

estímulos do Município para o incremento da produção, notou-se que nem todos 

recebem esclarecimentos a respeito da problemática que envolve a contaminação dos 

produtos frescos, e que a partir disso podem ocorrer problemas de saúde pública. 

 

5.2 Identificação, Contagem e Testes de Confirmação de Escherichia coli  

 

Os resultados obtidos das análises microbiológicas e físico-químicas são 

apresentadas de forma sequencial como proposto na metodologia do trabalho. 

Na avaliação da qualidade da água foi utilizada a técnica de membrana 

filtrante em meio ágar MTEC para identificação e quantificação das colônias de E. coli 

caracterizadas por apresentar colônias amarela, verde amarelada e marrom 

amarelada, conforme exposto na Figura 12.  

 
Figura 12 – Identificação e quantificação de Colônias típicas de E. coli  em meio MTEC   

 

                             Fonte: Autoria própria 

 

Complementar ao primeiro processo de análise, realizou-se a diferenciação e 

identificação de E. coli com o uso do ágar CHROMagar Orientation, resultando em 

colônias do rosa claro ao pink conforme mostrado na Figura 13. 
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Figura 13 – Diferenciação e identificação de colônias de E. coli desenvolvidas no meio 

CHROMagar Orientation 

 
                                                   Fonte: Autoria própria 

 

As colônias de E. coli diferenciadas e identificadas no meio do CHROMagar 

passaram por isolamento, estoque, testes bioquímicos e coloração de Gram, em 

seguida os testes de sensibilidade a antimicrobianos e sanitizantes. 

Os resultados da contaminação encontrada por E. coli durante o estudo 

podem ser observados na Tabela 1.   

 

Tabela 1 – Contagem de bactérias Escherichia coli em água de irrigação e lavagem de 

hortaliças pela técnica de membrana filtrante  

Pontos de 
coleta 

Tipo de fonte Destinação 
1ª coleta (EST) 2ª coleta (CH) 

E. coli - UFC/100mL E. coli - UFC/100mL 

P1 
Mina Irr 430  1360  

Mina Lav 310  700  

P2 
Riacho Irr 180  680  

Mina Lav 90  110  

P3 
Rio Irr 730  1400  

Poço raso Lav 540*  370 

P4 
Mina Irr 250  410  

Mina Lav 160  270  

P5 Mina Irr/Lav 120* 100  

P6 
Poço artesiano/rio Irr 900  1200  

Poço artesiano Lav 0  0  

P7 
Poço artesiano/rio Irr 190  270  

Poço artesiano Lav 0  0  

P8 
Mina Irr 630  600  

Poço artesiano Lav 140* 64  

P9 
Riacho Irr 190  2000  

Mina Lav 170* 190  

   Fonte: Autoria própria. 
Nota: Valor máximo permitido de coliformes termotolerantes/E.coli de acordo com CONAMA 357/05:      
200 UFC/100 mL.; Irr: irrigação; Lav: lavagem; EST: estiagem; CH: chuvoso; * colônias atípicas.  
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No período da primeira amostragem em julho, a precipitação mensal apurada 

foi de 71 mm, volume considerado normal e esperado para a estação mais seca 

(CLIMATE-DATA.ORG., 2018). A coleta das amostras ocorreu sob condições 

climáticas estáveis, sem presença de chuva.  Os resultados da avaliação da qualidade 

microbiológica das águas das diferentes fontes no período de estiagem, 

demonstraram níveis acima dos aceitáveis pela Resolução CONAMA 357/2005 que 

preconiza para esta finalidade até 200 UFC em 100 mL de água.  

Os pontos com as maiores contagens de E. coli foram em P1, P3, P4, P6 e 

P8, e para as águas de lavagem no P1 em contagem de até 900 UFC/100 mL. Os 

pontos P5, P8 e P9 foram negativos para a contaminação por E. coli na água de 

lavagem durante o período de estiagem, contudo, houve a presença de indicadores 

de contaminação fecal como Enterobacter cloacae, e no P3 que faz uso de água de 

poço raso obteve-se ainda a presença de E. faecalis (540 UFC/100 mL) acima dos 

limites permitidos. De acordo com a Resolução CONAMA 396/2008 os coliformes 

termotolerantes devem estar ausentes em águas subterrâneas das Classes 1, 2 e 3. 

A segunda coleta de amostras de água aconteceu no mês de setembro que 

mostrou-se atípico, com a redução drástica das chuvas incidindo um longo período de 

estiagem que permaneceu desde o mês anterior. Após precisamente 39 dias de 

estiagem, houve a ocorrência de chuva encerrando o mês com um índice de 

pluviosidade de 98 mm (CLIMATE-DATA.ORG., 2018), logo após as chuvas foi 

realizada a coleta da segunda amostragem das águas. 

Nesse período foram obtidos os índices mais altos de contaminação quando 

comparados ao período de estiagem (Tabela 1). Após o período chuvoso os pontos 

críticos que apresentaram contagens mais elevadas de E. coli foram verificados 

respectivamente em P9, P3, P1, P6, P2, P8, P4 e P7, e para as águas de lavagem em 

P1, P3 e P4, assinalando a inconformidade com as resoluções CONAMA 357/2005 e 

396/2008.  

Um dos fatores que pode justificar os níveis de contaminação é a presença 

de fossa do tipo comum ou “negra” nas propriedades. Dentre as 9 propriedade do 

estudo, 8 têm fossas comuns, e destas, P1 e P5 possuem as fossas distanciadas a 

menos de 30 metros da produção e fontes de água.  

Apesar das outras propriedades apresentarem as fossas localizadas em 

distância apropriada em relação a produção mas não distantes das fontes de água. 

Geralmente as fossas estão localizadas próximas as residências que estão 
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construídas em declividade ascendente, isto é, localizadas no ponto mais alto do 

terreno da propriedade em relação aos locais de produção e dos mananciais 

utilizados. Quanto a isso, Moura et al. (2009) mencionam sobre a importância que o 

desnível do terreno e às propriedades do solo exercem na ocorrência de 

contaminação da água de fontes rasas por fossas alocadas inadequadamente, e 

consequentemente, podem atingir e comprometer o lençol freático, uma vez que pode 

haver conexão entre as fontes (ANA, 2007; CULTI, 2013). 

Aliado aos contaminantes das fossas, vale lembrar que os proprietários 

utilizam adubos orgânicos com esterco animal e cama de frango, praticam a criação 

de animais nas proximidades da área de produção, possuem animais de estimação 

com livre acesso a todos os pontos da propriedade como  ainda a incidência de 

animais das propriedades vizinhas podem ser considerados prováveis contribuintes 

para as condições observadas de contaminação das fontes de água do presente 

estudo, especialmente durante o segundo período amostral da pesquisa quando 

incidiram as precipitações. Tal inferência é corroborada por e Fonseca et al. (2011) 

que confirmam que o escoamento superficial tem o potencial transportador da 

contaminação por E. coli até os sistemas aquáticos.  

Notou-se que a localização dos sistemas de captação de água dos pontos de 

coleta (P1, P3, P4, P8 e P9) também favorecem a dessedentação de animais 

silvestres pelo fato das nascentes, rios ou represas estarem arranjadas  nas 

adjacências de fragmentos florestais. Os mananciais ficam ainda acessíveis aos 

animais de criação, possibilitando a contaminação do seu entorno com fezes que 

consequentemente chegam até as águas. Essa hipótese tem respaldo com base no 

encontro da contaminação por microrganismos indicadores de origem fecal. 

A avaliação da qualidade da água utilizada na irrigação e lavagem de 

hortaliças contemplada nesta pesquisa apontou 88,7% dos pontos amostrais oriundos 

de mina, riachos, rios e poço comum que apresentaram índices de E. coli superiores  

aos permitidos pela legislação vigente (CONAMA 357/2005) em ambos os períodos 

estudados, logo, essas águas são consideradas impróprias para o cultivo de vegetais 

folhosos e que não necessitam de cocção para sua ingestão. 

Semelhante a esses resultados, Souza, Pio e Santana (2012) ao utilizar a 

mesma técnica desta pesquisa, avaliariaram as águas de três fontes hídricas: poço, 

cacimba e igarapé utilizadas na irrigação e obtveram 89,3% das amostras impróprias 

para uso na cultura de hortaliças, devido a contaminação por coliformes 
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termotolerantes como E. coli, e ausência em águas de alguns poços do estudo, 

mostrando proximidade aos resultados aqui encontrados com 88,9% das amostras de 

água de irrigação impróprias durante o período chuvoso. 

Bender et al. (2016) ao avaliar a qualidade microbiológica de fontes de água 

utilizada para a irrigação de hortaliças verificaram que 50% das amostras das 

nascentes, poços superficiais e açudes estavam contaminadas por coliformes 

termotolerantes acima dos valores permitidos, todavia, os poços artesianos estavam 

livres de contaminação. Os resultados dos autores são semelhantes aos encontrados 

no presente estudo que verificou 66,7% das fontes de águas superficiais como minas 

represadas registradas como impróprias, e as subterrâneas profundas, negativas para 

E. coli. 

A bactéria E. coli está presente nas fezes do homem e de animais de sangue 

quente, e de acordo com Wang, Zhao e Doyle (1996), foi evidenciado em estudos que 

cepas de E. coli O157: H7 mostraram-se capazes de sobreviver em fezes de gado por 

até 70 dias, outros estudos também mencionam a capacidade de sobrevivencia 

prolongada de coliformes termotolerantes em solo e água (ISLAM et al., 2004; 

STEELE; ODUMERU, 2004, HOLVOET et al., 2013). 

Scholten, Lopes e Amaral (2012) ao verificar a dinâmica da população de 

indicadores bacterianos como Escherichia coli e enterococos na água do Córrego Rico 

de Jaboticabal (SP), associaram os valores encontrados a ocorrência de 

contaminação recente, decorrida da entrada e escoamento de material fecal existente 

no solo das propriedades que foram carreadas para o leito do rio por meio da 

precipitação pluviométrica. 

 Nesse contexto, Jemec Parker (2017), observaram que as concentrações de 

bactérias indicadoras de contaminação fecal aumentaram rapidamente durante a 

precipitação. A mesma ocorrência pode ser notada nas avaliação durante período 

chuvoso do presente estudo, quando a qualidade das águas das fontes utilizadas para 

a horticultura apresentaram o acréscimo da contaminação de microrganismos. A 

condição exposta é confirmada por Amaral et al. (2003) e DELPLA et al. (2011), que 

explicam que as águas naturais podem perder a qualidade em  períodos chuvosos. 

A E. coli constitui um importante microrganismo inserido na cadeia alimentar 

em decorrência da irrigação com água fora dos padrões de qualidade recomendados 

(FONSECA et al., 2011; NDIAYE et al., 2011; ROSAS et al., 2012). Esse fato é 

preocupante uma vez que o consumo de hortaliças ingeridas cruas podem  causar 
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surtos alimentares na população. Ao analisar amostras de água subterrânea,  Silva e 

Araujo (2003) observaram que o crescimento de coliformes termotolerantes estava 

associado a poços rasos com profundidade de até 10 metros o que corrobora com a 

contaminação da água de lavagem do P3. 

As águas das fontes usadas na irrigação das hortaliças demonstraram maior 

contaminação quando comparadas as águas de lavagem nesse estudo. Esse fato 

pode estar relacionado ao tipo de fonte e modo de armazenamento da água. Alguns 

dos locais represam a água para posterior uso na irrigação, ficando esses pontos mais 

expostos a contaminação do entorno. O armazenamento também ocorria em 

reservatórios que podem acumular maior quantidade de matéria orgânica propiciando 

maior proliferação dos microrganismos, lembrando que esses reservatórios não 

passam por limpeza periódica. A lavagem das hortaliças por sua vez, era realizada 

com bombeamento da água das fontes diretamente para as torneiras. 

 

5.3 Identificação e Testes de Confirmação das Bactérias Atípicas 

 

Colônias atípicas derivadas do crescimento em membrana filtrante das 

amostras de água (Irr/Lav), foram repicadas em meio Ágar CHROMagar em triplicatas 

com finalidade de diferenciar e identificar gêneros bacterianos de interesse. As 

características de diferenciação e identificação das bactérias atípicas resultantes dos 

procedimentos das análises microbiológicas foram indicadas na Figura 14. 

 

Figura 14 – Colônias de E. coli e colônias atípicas no meio MTEC estriadas em meio 

cromogênico CHROMagarTM Orientation para diferenciação e identificação das cepas E. 

cloacae e Enterococcus faecalis 

 

            Fonte: Autoria própria. 



64 
 

  

A partir do crescimento no meio CHROMagar, foram selecionadas três 

colônias de E. cloacae e três de E. faecalis, identificadas segundo as características 

tintoriais indicadas pela ficha técnica do produto Difco CHROMagarTM Orientation 

(2011). Posteriormente, realizou-se os mesmos procedimentos realizados com E. coli. 

E. cloacae se apresenta na forma de bacilo Gram negativo, oxidase negativo 

e catalase positivo. Estão distribuídos na natureza, em água doce, solo, esgoto, 

plantas, vegetais, isoladas em fezes de animais e de humanos. Várias espécies, mais 

notavelmente E. cloacae, que por ocasião da baixa imunidade podem causar 

infecções oportunistas no trato urinário, em feridas cirúrgicas e eventualmente 

septicemias e meningites meningite (HOLT et al.,1994; TOLEDO, 2002). 

Os enterococos são bactérias em forma de cocos, são micro-organismos 

resistentes e versáteis,gram-positivos, anaeróbios facultativos, formam cadeias e são 

capazes de crescer em temperaturas entre 5 - 45 ºC e sobreviver em temperaturas 

superiores a 65°C (FISHER; PHILLIPS, 2009; ARIAS et al., 2012). 

Fazem parte da microbiota normal do ser humano, sobretudo do trato 

gastrointestinal, com habilidade para sobreviver e se desenvolver em vários 

ambientes, sobretudo no solo e em ambientes aquáticos (PARADELLA; KOGA-ITO; 

JORGE, 2007; BYAPPANAHALLI et al., 2012).  

De acordo com ANVISA (2004), Enterococcus faecalis é um dos 

microrganismos de importância médica, sendo identificados na maioria dos casos 

infecciosos (CATTOIR; LECLERCQ, 2013). Cerca de 85 a 90% dos enterococos 

isolados são E. faecalis, com isso, comumente causam infecção hospitalar a exemplo 

das infecções do trato urinário, uma vez que apresentam resistência natural e 

relacionados à multirresistência a antimicrobianos (TAVARES, 2000; ANVISA, 2004; 

(ARIAS et al, 2012; GÓMEZ-GIL et al., 2009). 

O encontro de bactérias como E. coli, E. cloacae e E. faecalis podem confirmar 

a contaminação por de dejetos humanos e ou de animais nas fontes de água do 

presente estudo. 
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5.4 Teste de Sensibilidade a Antimicrobianos (TSA) por por Escherichia coli, 

Enterobacter cloacae e Enterococcus faecalis 

 

A seguir são demonstrados os resultados obtidos referentes ao grau de 

sensibilidade de isolados de E. coli, E. cloacae e E,faecalis presentes nas amostras 

de agua de irrigação e lavagem obtidas nos dois períodos do estudo. 

Utilizou-se cinco antimicrobianos de classes distintas sendo eles, Ampicilina 

(Penicilina), Tetraciclina (Tetraciclina), Cloranfenicol (Anfenicóis), Gentamicina 

(Aminoglicosídeos) e Norfloxacina (Quinolona).  

 

5.4.1 Sensibilidade a antimicrobianos por Escherichia coli 

 

Foram obtidos um total de 234 isolados de E. coli das amostras de água de 

irrigação e de lavagem de hortaliças para a avaliação do perfil de sensibilidade aos 

antimicrobianos.  

A maioria dos isolados de E. coli das de água de irrigação e lavagem de 

hortaliças demonstraram-se sensíveis aos antibióticos testados conforme 

demonstrados na Figura 15.  

 

Figura 15 – Perfil de sensibilidade de E. coli presentes em água de irrigação e lavagem 

de hortaliças a antimicrobianos 

 

      Fonte: Autoria própria. 

 

Por outro lado verificou-se isolados resistentes a Tetracilclina (13%) nos 

pontos P1, P3, P4 e P6, P8 e P9. a Ampicilina (10%) em P1, P3, P8 e P9, e em menor 
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porcentagem a Cloranfenicol (1%) em P1. Os isolados intermediários foram obtidos 

com o uso de Cloranfenicol (1%) em P4 e Ampicilina (9%) P1, P2, P6 e P7.    

Do total de isolados testados 11% mostraram-se resistentes a três 

antimicrobianos pertencentes a classes distintas, determinando o achado de 

multirresistência de E. coli nas amostras de água. Os dados embora menores que os 

encontrados por Canal (2010) se assemelha com o encontrado pelo autor que ao 

avaliar o perfil de resistência de E. coli na Lagoa dos Patos (RS), observou 54,5% dos 

isolados multirresistentes a duas ou mais classes de antibióticos. 

Schneider, Nadvorny e Schmidt (2009) ao avaliar o perfil de resistência de E. 

coli provenientes de águas superficiais na região rural do Município de Concórdia 

(SC), observaram 37% dos isolados de E. coli resistentes a Ampicilina. A diferença 

entre os percentuais de resistência encontrados pelos autores e os obtidos nesta 

pesquisa pode estar relacionada as diferentes atividades exercidas nos locais 

avaliados, uma vez que os autores adotaram uma área de produção de suínos, na 

qual os animais podem receber tratamentos frequentes com diferentes fármacos, 

podendo ocorrer desse modo a indução a resitência  bacterianae por pressão seletiva. 

Na Figura 16 pode ser notado o comportamento de isolados de E. coli aos 

antimicrobianos. 

 

Figura 16 – Comportamento de isolados de E. coli expostos a antimicrobianos 

 

                                         Fonte: Autoria própria. 
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Rasheed et al. (2014) ao determinar o padrão de sensibilidade a antibióticos 

de 150 isolados de E. coli de diferentes tipos de alimentos na Índia, notaram 14,7% 

com resistência múltipla a fármacos como Ampicilina, Tetraciclina e Cloranfenicol, e 

desse percentual, 20% foram provenientes de amostras de vegetais. Apesar da 

natureza das amostras avaliadas pelos autores serem distintas aos desta pesquisa, 

os fármacos são equivalentes, vale lembrar da importância que os processos 

envolvidos na produção de alimentos como a irrigação necessitam seguir as normas 

regidas pela legislação vigente. 

A Ampicilina mesmo consistindo em um antibiótico de amplo espectro no 

presente estudo não foi eficaz para 10% dos isolados de E. coli, o que pode ter ligação 

a produção de ESBLs que hidrolizaram o fármaco, tornando-o ineficaz. As beta-

lactamases de espectro estendido, ou ESBLs, são enzimas produzidas por certos 

tipos de bactérias como E. coli e outras Gram-negativas (LINCOPAN et al. 2006). 

A Tetraciclina tem usos nas atividades da veterinária e agrícola e têm um 

papel importante na disseminação de resistência microbiana (ROBERTS, 2005; 

ANVISA, 2007; LIM, et al. 2009). A esse respeito, lembra-se que os pontos de coleta 

com achados de isolados de E. coli resistentes a três dos antimicrobianos testados, 

se deu em locais onde a criação de animais faz parte das atividades dos proprietários, 

além das fontes de água serem acessíveis a outros animais, logo a procedência de 

fezes deixadas no entorno da fonte pode ter influência diante do comportamento de 

E. coli.  

A resitência a Tetraciclina é preocupante diante do fato do fármaco ser um 

bacteriostático amplo espectro de ação e uma alternativa de tratamento para muitas 

infecções porém, o surgimento de resistência e causam muitas restrições com relação 

a sua indicação (CHUKWUDI; GOOD, 2016; STEPANEK et al., 2016).  

O Cloranfenicol age na síntese proteica bacteriana sendo funcional para 

Gram-negativas, visto nesse estudo que E.coli apresentou baixo percentual de 

resistência e sensibilidade intermediaria a esse fármaco (KATZUNG, 2007; 

GOODMAN; GILMAN's, 2008).  

A resistência encontrada nos isolados de E. coli nos períodos avaliados 

podem estar relacionados a diferentes mecanismo de resistência a exemplo das 

bombas de efluxo que são proteínas de membrana que retiraram os antibióticos do 

meio intracelular, diminuindo suas concentrações acumuladas e por fim, seu efeito, 
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mecanismo este que abrange todas as classes de antibióticos (DZIDIC; SUSKOVIC; 

KOS, 2008).  

Os mecanismos de resistência podem ser de ordem cromossômica, mediada 

por plasmídeos ou transposons, que ocorrerem durante a transferência genética, 

resultante da interação entre duas bactérias diferentes (ROBERTS, 2005; 

PARTRIDGE, 2011).  

Os isolados de E. coli desse estudo podem ter ainda ter apresentado o 

comportamento de resistência primária ou Intrínseca, que consiste na falta do alvo 

molecular ou não serem permeáveis a ação do fármaco em baixas concentrações  

(LIN; WEBB. 2005; TENOVER, 2006). 

De amplo espectro de ação a Norfloxacina e Gentamicina possuem ampla 

ação bactericidas, e demonstraram eficácia máxima para o controle dos isolados de 

E. coli testados. Próximos ao encontrado, Lo et al. (2010) verificaram 98,2% de 

isolados E. coli expostos a Norfloxacina em amostras provenientes do trato urinário, 

caracterizando a Norfloxacina como uma das frequências mais baixas de resistência 

bacteriana. 

O encontro de E. coli resistente a antimicrobianos é preocupante devido o fato 

dos moradores fazerem o uso de algumas das fontes de água da propriedade para o 

consumo, ficando desse modo expostos a bactérias patogênicas.  

 

5.4.2 Sensibilidade a antimicrobianos por Enterobacter cloacae 

 

Foram realizados testes com 87 isolados de E. cloacae provenientes de água 

de irrigação e lavagem de hortaliças para a análise do perfil de sensibilidade aos 

antimicrobianos.  

O perfil de sensibilidade de E. cloacae presentes nas amostras de água de 

irrigação e lavagem analisados em ambos os períodos desta pesquisa é apresentado 

na Figura 17. 
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Figura 17 – Perfil de sensibilidade de E. cloacae presentes em água de irrigação e 

lavagem de hortaliças a antimicrobianos  

 
     Fonte: Autoria própria. 

 

Os isolados de E. cloacae testados com os antimicrobianos Norfloxacina, 

Gentamicina e Cloranfenicol apresentaram-se sensíveis. Por outro lado, o uso da 

Tetraciclina resultou em isolados sensíveis e intermediários em P4 e P7 (Irr) e P5 (Irr 

e Lav), e resistente em P2 (Lav), P5 (Irr e Lav).  

Os testes com Ampicilina em E. cloacae constataram isolados sensíveis, e 

intermediários em P1 (Irr e Lav), P2 (Lav), P4 (Irr), P5 (Irr e Lav), P6 (Irr) e P9 (Lav) e 

resistentes isolados dos pontos P1 (Irr), P2 (Lav), P3 (Irr e Lav), P4 (Irr e Lav), P5 (Irr 

e Lav), P6 (Irr), P7 (Irr), P8 (Irr e Lav) e P9 (Irr e Lav).  

Na Figura 18 pode ser observado os diferentes comportamentos de E. cloacae 

diante dos antimicrobianos testados. 

 

Figura 18 – Comportamento de isolados de E. cloacae expostos a antimicrobianos  

 
                                          Fonte: Autoria própria. 
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Do total de isolados de E cloacae testados com Ampicilina, 50% 

correspondem a resistência e sensibilidade intermediaria que preocupa diante desses 

microrganismos serem considerados agentes de infecções oportunistas, apesar de 

estarem incluídos no trato gastrointestinal em adultos saudáveis.   

Akinde et al. (2016) ao investigar a qualidade da água de irrigação utilizada 

em ambientes agrícolas, no sudoeste da Nigéria, recuperaram isolados de diferentes 

gêneros bacterianos, inclusive Enterobacter cloacae em amostras de água e de 

hortaliças, que apresentaram-se sensiveis a Gentamicina e Cloranfenicol, e 

resistentes a Ampicilina e Teraciclina. Os resultados dos autores se assemelham ao 

achado desta pesquisa que obteve para Ampicilina o maior percentual de resistência, 

e resistência intermediaria. A bactéria Enterobacter cloacae é relacionada à infecçôes 

nosocomiais e infecções oportunistas na urina em enfermos (TOLEDO, 2002; LEUNG, 

2006).   

 

5.4.3 Sensibilidade a antimicrobianos por Enterococcus faecalis 

 

A presença de E. faecalis foi detectada por ocasião da primeira coleta no mês 

de julho, sendo único momento de registro de contaminação por esse gênero na água 

de irrigação (rio) e na água de lavagem de hortaliças (poço comum) do P3. 

Foram submetidos ao teste com os antimicrobianos 18 isolados de E. faecalis 

conforme exposto na Figura 19.  

 

Figura 19 – Perfil de sensibilidade de E. faecalis em água de irrigação e lavagem de 

hortaliças a antimicrobianos           

 

    Fonte: Autoria própria. 
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Quando expostos aos antibióticos Norfloxacina, Gentamicina e Cloranfenicol, 

verificou-se que os isolados de E. faecalis se mostraram sensíveis,mostrando a 

efciencia dos fármacos a esta bactéria.  

Com o uso da Tetraciclina foram observados isolados sensíveis, 

intermediários e resistentes. Com o uso da Ampicilina verificou-se isolados sensíveis 

e resistentes à droga nas amostras de água de irrigação e lavagem de hortaliças, 

todavia não houve apontamento de sensibilidade intermediária. A Ampicilina 

normalmente é efetiva contra muitas bactérias aeróbias gram-positivas, inclusive E. 

faecalis (KASIMOGLU-DOGRU; GENCAY, AYAZ, 2010).  

O encontro de isolados E. faecalis resistentes pode ter relação a resistência 

intrínseca a diversas classes de antimicrobianos, inclusive as tetraciclinas.  

Com percentuais próximos aos obtidos nesse estudo, Beninca et al. (2015), 

observaram 59% dos isolados de Enterococcus spp. resistentes a Tetraciclina na água 

do Ribeirão Cambé de Londrina, PR. Sacramento (2015) ao utilizar a concentração 

inibitória mínima em cepas de Enterococcus spp. resistentes à vancomicina (VRE), 

isoladas de amostras de água superficial de rios urbanos, SP, obteve em seu 

monitoramento cepas de E. faecalis resistentes a maior parte dos antibióticos 

testados, dentre eles, Gentamicina, Ampicilina e Tetraciclina e intermediário ao 

Cloranfenicol, mostrando igualdade dos resultados para a resitência a dois 

antimicrobianos utilizados em comum. 

A Figura 20 demonstra o registro do perfil de E. faecalis durante o teste com 

antimicrobianos.  

 

Figura 20 – Comportamento de isolados de E. faecalis expostos a antimicrobianos  

                    

                                              Fonte: Autoria própria. 
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A presença de gêneros importantes de bactérias nas águas de irrigação e 

lavagem de hortaliças frescas consumidas cruas desse trabalho, contitui em um sério 

problema higiênico sanitário, já que a água é um veículo de contaminação desses 

alimentos.  

A avaliação da suscetibilidade aos antibióticos revelaram variabilidade  no 

perfil dos isolados bacterianos. Mesmo com alto percentual de isolados sensíveis aos 

fármacos testados, foi observado a multirresistência a fármacos de uso rotineiros. 

Com isso, o monitoramento contínuo dos mananciais voltados para a finalidade de 

irrigação e lavagem de hortaliças deve ser visto como fundamental, para estabelecer 

a segurança da produção de alimentos seguros e que contribuam para a preservação 

da saúde pública. 

 

5.4.4 Teste de sensibilidade de Escherichia coli, Enterobacter cloacae e 

Enteroccus faecalis a Sanitizantes Comerciais 

 

Os sanitizantes empregados nos experimentos foram caracterizados no 

decorrer da discussão dos resultados da seguinte forma: S1 (água sanitária), S2 

(desinfetante de alimentos) e S3 (vinagre). Para a verificar da inibição do crescimento 

dos isolados bacterianos em água de irrigação e lavagem de hortaliças, utilizou-se os 

produtos de sanitização disponibilizados para o uso no ambiente doméstico .  

 O perfil dos isolados bacterianos de E. coli das amostras de água de irrigação 

e lavagem de hortaliças são apresentados na Figura 21. 

 

Figura 21 – Perfil de sensibilidade dos isolados de Escherichia coli diante dos 
sanitizantes utilizados 

 

     Fonte: Autoria própria. 
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Isolados de E. coli quando expostos ao S1 apresentaram 96% sensíveis, 

enquanto 4% foram resistentes ao produto (P9) na concentação de 200 ppm de cloro 

livre conforme ANVISA (2004).  

Para S2, obteve-se 5% de isolados sensíveis em pelo menos um dentre os três 

testados de cada amostra de P3, P4, P6 e P8, enquanto 95% foram resistentes a 

aplicação do produto em P1, P2, P3, P4, P5 e P8 (Irr e Lav), P6 e P7(Irr) e P9 (Lav), 

na concentração de recomendada pelo fabricante do produto. De forma semelhante 

para S3 (vinagre), foram obtidos 9% dos isolados sensíveis, e 91% resistentes, 

mostrando melhor desempenho quando comparado ao produto S2, porém de forma 

sutil, no controle do crescimento bacteriano. Isso pode ocorrer devido a acidez do 

produto interferir de forma negativa no crescimento microbiano (BJORNSDOTTIR et 

al., 2006).  

Similar aos resultados encontrados com o uso de vinagre do presente estudo, 

Moreira Filho (2010) ao avaliar a sensibilidade de E. coli utilizando vinagre de álcool 

de 4,32% de acidez em diluição de 1 colher por litro de água, observou que não houve 

controle do crescimento da bactéria tal como nas placas controle. 

O uso da água sanitária nas águas de irrigação e lavagem de hortaliças 

mostrou maior eficiência no controle de E. coli comparado aos outros sanitizantes 

comerciais (Figura 22).  

 

Figura 22 – Comportamento dos isolados bacterianos expostos a diferentes  

sanitizantes 

Fonte: Autoria própria. 

 

De acordo com Antunes (2009) o ácido hipocloroso em forma livre é liberado 

quando um produto clorado é colocado em solução aquosa. O ácido hipocloroso exibe 

atividade bactericida, apresentando ação oxidativa em células vegetativas, proteínas 
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e ácidos nucléicos, originando alterações irreversíveis e interrompendo a síntese de 

proteínas. Santos et al. (2012) empregaram uma solução de água sanitária com cloro 

ativo (200 ppm) na higienização de alface. Os autores obtiveram redução de até dois 

ciclos logarítmicos da carga microbiana inicial de bactérias heterotróficas, coliformes 

termotolerantes e E. coli após 15 minutos de imersão. 

López-Gálvez et al. (2010), testaram a eficiência da higienização de alfaces 

lavadas com água da torneira e lavagem com solução hipoclorito de sódio com 100 

mg/L de cloro ativo obtendo redução aproximada de 0,3  log e de 0,7 log UFC/g para 

ambos os tratamentos, respectivamente frente a inoculação inicial de 5,4 ± 0,5 log 

UFC/g. Os autores alegaram que a eficácia do hipoclorito de sódio na inativação de 

E. coli só ocorreu mediante as células estarem suspensas na água, mas pouco ou 

nenhum efeito quando estão agregadas ou internalizadas nos estômatos do vegetal.  

Vijayakumar e Wolf-Hall (2002) no tratamento de alface iceberg com o vinagre 

branco a 20% por 10 minutos também observaram o murchamento das folhas e 

presença de sabor ácido na hortaliça. Chang e Fang (2007) realizaram o tratamento 

com vinagre comercial de arroz em alfaces picadas inoculadas com uma concentração 

de 107 UFC de E. coli, fazendo o uso de concentrações de 0%, 0,05%, 0,5% e 5% de 

ácido acético, obtendo com a solução de vinagre com 5% de ácido acético a redução 

em 3 log na população microbiana em relação a contaminação inicialmente, sendo as 

demais concentrações testadas consideradas sem efeito inibitório na eliminação da 

bactéria.  

Oliveira (2005) recomenda o tratamento com com hipoclorito de sódio a 200 

ppm por 30 min como eficaz no controle de coliformes, por outro lado, o autor ressalta 

que  a exposição da alface crespa ao vinagre 20%, por 15 minutos, comprometeu as 

características das folhas, causando um escurecimento em algumas partes do vegetal 

após a o tratamento. 

A avaliação dos sanitizantes na presença de isolados de E. cloacae são 

apresentados na Figura 23. 
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Figura 23 – Perfil de sensibilidade de isolados de Enterobacter cloacae diante dos 

sanitizantes utilizados 

 

      Fonte: Autoria própria. 

 

No uso do S1, foi verificado 98% dos isolados de E. cloacae sensíveis e 

apenas 2% de resistentes em P3 e P8. A água sanitária mostrou melhor efeito na 

redução do crescimento sobre os isolados das amostras de água.  

Para S2 e S3 foram demonstrados resultados idênticos no controle de E. 

cloacae mostrando 41% de isolados sensíveis (P3, P4, P5, P8 e P9) e 59% de isolados 

resistentes, distribuídos em todos os pontos. O desinfetante de alimentos (S2) e o 

vinagre (S3) apresentaram melhor efeito no controle de E. cloacae se comparados 

aos resultados verificados em E. coli. 

A presença de E. faecalis foi observada neste estudo em água de irrigação e 

lavagem de hortaliças em apenas uma propriedade.  

Os resultados relacionados ao perfil dos isolados de E. faecalis aos 

sanitizantes utilizados são apresentados na Figura 24. 
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Figura 24 – Perfil de sensibilidade de isolados de Enterococcus faecalis diante dos 

sanitizantes utilizados 

 

 

      Fonte: Autoria própria. 

 

Diante do sanitizante S1 os isolados de E. faecalis se mostraram totalmente 

sensíveis, enaqunto para S2 e S3 apontaram um perfil oposto de 100% de resistência.  

Ainda que S2 tenha em sua composição a presença do cloro, a recomendação 

da dose indicada pelo fabricante não foi suficiente para deter ou reduzir o crescimento 

de E. faecalis desta pesquisa. Da mesma maneira, o vinagre não produziu efeito, 

resultando em resistência de E. faecalis, que pode ser associado a alta tolerância 

dessa bactéria a condições adversas de crescimento, inclusive a ambientes ácidos. 

Semelhante ao comportamento bacteriano desta pesquisa, Adami e Dutra 

(2011) testaram uma solução de vinagre de álcool  na fração de 125 m/L do produto 

em 1/L de água na sanitização de alfaces contaminadas por coliformes totais e 

termotolerantes, alcançando redução dos microrganismos comparado ao grupo não 

tratado, contudo não suficiente para atender aos padões ANVISA (2001). 

Enterococcus é encontrado em fezes humanas e animais consistindo em um 

indicador importante na informação da qualidade da água, uma vez que sugere a 

contaminação fecal (NAKAJO et al., 2006; CASAL et al., 2009; CAUWERTS, 2007).  

Com os tratamentos realizados com o desinfetante de alimentos (S2) e o 

vinagre (S3) obteve-se melhores resultados sobre os isolados de E. cloacae, e sobre 

os isolados de E. coli apresentaram baixa eficiência, enquanto para E. faecalis foram 

inexistentes. Em contrapartida, a água sanitária (S1) foi o sanitizante que demonstrou 

melhor desempenho no controle dos microrganismos do estudo, podendo ser adotada 

na rotina doméstica durante a higienização de hortaliças. Do mesmo modo, essa 
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prática pode ser empregada pelos produtores no momento da lavagem dos vegetais 

na redução da contaminação.  

Nascimento e Alencar (2014) ressaltam a importância de estabelecer meios 

profiláticos de higienização que visem a segurança alimentar, sendo a lavagem o meio 

comumente utilizado para se obter um alimento mais seguro (BERBARI et al., 2001; 

ABREU et al., 2010) diante disso, a ANVISA (BRASIL, 2004) recomenda após 

lavagem em água corrente que alimentos folhosos devem permaner imersos em 

solução de água clorada a 200 ppm por 10 minutos para a desinfecção.  

Vale lembrar que a prática de sanitização é um processo imprescindivel e que 

a utilização doméstica dos produtos S2 e S3 na concentração indicada podem não 

oferecer um efeito que garanta um alimento seguro, e com isso, pode colocar em risco 

a saúde do consumidor.  

 

5.5 Parâmetros Físicos e Químicos  

 

5.5.1 pH – Potencial Hidrogeniônico  

 

As análises foram realizadas em dois períodos referidos como coleta 1 para o 

período de estiagem (julho) e coleta 2 para o período chuvoso (setembro) para água 

de irrigação e lavagem de hortaliças. 

De acordo com a Resolução N° 357/05 do CONAMA os limites aceitos para o 

parâmetro pH para águas doces de Classe I devem ficar entre 6,0 e 9,0.  A 

representação das variações encontradas de pH durante os dois períodos de coleta 

são encontradas na Figura 25. 
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Figura 25 – Variação do pH das águas de irrigação e lavagem de hortaliças nos períodos 

de estiagem e chuvoso 

 

     Fonte: Autoria própria. 

 

As águas de irrigação no período de estiagem foram caracterizadas entre 

ácidas e alcalinas obtendo variações do pH entre 6,56 em P4 (mina) e 8,84 em P9 

(riacho represado). Para as águas de lavagem no mesmo período, os índices ficaram 

entre 6,27 em P2 (riacho) e 7,51 em P6 (poço artesiano/rio).  

Durante o período chuvoso, não foram observadas grandes variações para 

água de irrigação, sendo obtidos valores entre 6,2 em P5 e 8,1 em P9, ambas água 

de mina. As águas de lavagem apontaram 6,06 em P9 (mina) e 7,63 em P8 (poço 

artesiano) no período chuvoso, demonstrando conformidade do parâmetro de pH 

conforme indicado pela Resolução CONAMA (357/05) para águas doces de Classe I.  

Dependente da constituição química da águas, o pH pode mostrar valores 

variados, decorrentes da formação geológica de onde ela está contida, pelo nível de 

contaminação e pelo sistema de captação a que está sujeita (CASALI, 2008). 

Bem próximos aos resultados averiguados nesse estudo, Endler et al. (2013) 

avaliaram diferentes fontes de água de irrigação (rios, reservatórios naturais, minas e 

lagos) utilizada em propriedades rurais do município de Toledo-PR, verificaram que 

as amostras analisadas se encontravam dentro do intervalo de 6,09 a 8,4 de pH, desse 

modo, em conformidade com a legislação. 

Os pH das águas de poços apresentaram variações de 6,30 a 7,63 (P3, P6, 

P7 e P8), mostrando valores mais altos do que os obtidos por Oliveira (2018) que 
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assinalaram variações entre 6,1 a 6,3 em águas subterrâneas, ao qual o autor 

relaciona ao pH baixo normalmente exibido em águas subterrâneas quando 

comparadas a águas superficiais por conta do aprisionamento do CO2, que contribui 

com a redução desse parâmetro. 

Silva et al. (2011) recomendam que a água de irrigação apresente o pH entre 

6,5 a 8,4, uma vez que o parâmetro fora dessa faixa pode mostrar anormalidade na 

qualidade da água, causando efeitos negativos a biota aquática e contribuir para que 

ocorram reações químicas e precipitem em produtos tóxicos (CETESB, 2005).  

 

5.5.2 Temperatura  

 

A temperatura está relacionada a medida de intensidade de calor, e tem 

influência na densidade, viscosidade, oxigênio dissolvido, além de uma importante 

função no controle da vida no meio aquático (SILVA et al., 2011). 

A mudança da temperatura tem forte influência sobre distintos parâmetros 

físicos e químicos, que por sua vez, podem afetar a qualidade da água de irrigação 

(ALMEIDA, 2010). 

As variações de temperaturas durante os períodos analisados  são 

apresentados na Figura 26.  

 

Figura 26 – Temperatura das águas de irrigação e lavagem de hortaliças nos períodos 

de estiagem e chuvoso 

 

       Fonte: Autoria própria. 
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Durante os períodos de amostragem, a temperatura das água para irrigação 

e lavagem apresentaram variações entre si que pode ser estar relacionadas as 

diferentes formas de captação e armazenamento das águas, bem como às condições 

climáticas verificadas durante os períodos avaliados e constituição do solo.  

Pode-se observar as variações de temperatura tomadas nos diferentes tipos 

de fontes de água destinadas a produção das hortaliças. Durante a estiagem a maior 

temperatura foi observada no P3 com 27,8°C que usa água subterrânea que pode 

manter sua temperatura em períodos em que a temperatura do ar está mais baixa por 

decorrência do período amostral da estiagem contemplar a estação do inverno. 

Mesmo coincidindo a estação climática, o P7 demonstrou a maior temperatura do 

estudo que acondiciona a água de irrigação de poço artesiano e rio em represa 

escavada rasa sem sombreamento, ficando sob influência de radiação solar, uma vez 

que o fluxo e profundidade do manancial podem ter influência no parâmetro (PINTO; 

OLIVEIRA; PEREIRA, 2010).  

As fontes como minas e poços podem ter apresentado diferença de 

temperatura devido as características dos locais estão inseridas como seu entorno, 

com ou sem proteção de vegetação, disposição e tipo de camadas de solo e rochas 

que protegem a mesma do contato direto com a superfície do ar conforme esclarecido 

por Marion, Capoane e Silva (2007). 

As variações de temperatura da água ocorrem naturalmente sendo que as 

flutuações dependem das condições atmosféricas, topografia, descarga de esgoto e 

condições do leito, ou ainda por perturbações antrópicas como represamento, 

desmatamento características do entorno como a cobertura e uso do solo, que pode 

fornecer maior ou menor exposição à incidência solar, e mudanças climáticas 

(BLEICH; SILVA; ROSSETE; 2009; FANTIN-CRUZ et al., 2010).  

 

5.5.3 Oxigênio Dissolvido (OD) 

 

Os resultados de oxigênio dissolvido analisados durantes os períodos do 

estudo podem ser visualizados na Figura 27. 
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Figura 27 – Oxigênio dissolvido em água de irrigação e lavagem de hortaliças nos 

períodos de estiagem e chuvoso 

 

       Fonte: Autoria própria. 

 

Para o parâmetro de oxigênio dissolvido a Resolução 357/05 preconiza que 

os valores para qualquer amostra, não devem ser inferiores a 6 mg/L em águas de 

Classe I (BRASIL, 2005).  

A maioria dos pontos amostrais apresentaram o padrão de OD acima de 6 

mg/L no período da estiagem. Entretanto,  níveis de concentração de OD menores 

que o estabelecido pela Resolução 357/05 foram verificados nos pontos P1, P2, P3, 

P5, P6, P7 e P9, mostrando inconformidade para essas fontes de água.  

Os pontos críticos foram verificados em P6 e P7 com uma variação de 3,2 a 

3,6 mg/L de OD, o que compromete a qualidade da água. Essa ocorrência pode estar 

relacionada a elevação da temperatura registrada no período de estiagem que foi de 

28,3°C, sendo o mais alta obtida no período, que pode ter contribuído para o 

decréscimo do parâmetro de OD.  

 A solubilidade do oxigênio na água está basicamente sujeita a dois fatores 

como temperatura e pressão. Com a elevação da temperatura e a diminuição da 

pressão, ocorre baixa solubilidade do oxigênio na água (BENETTI; LANNA; 

COBALCHINI, 2003; FIORUCCI; BENEDETTI FILHO, 2005; ESTEVES, 2011).  

A água para irrigação dos pontos P6 e P7 são provenientes de poço artesiano 

e de rio que são acondicionadas em tanques escavados rasos com o fundo revestido 

com lonas plásticas. O tanque de P7 recebe incidência luz direta em toda a sua área, 

uma vez que não existe nenhum tipo de vegetação no seu entorno, com isso a 
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temperatura da água da irrigação foi a mais elevada no período da estiagem sendo 

uma condição para a justificar também a menor concentração de OD do período. 

Ainda houve  a observação da criação peixes nos tanques e que induz no 

aumento de matéria orgânica com o uso da ração para alimentá-los e juntamente com 

a fezes observou-se um alto cresciemento de fitoplâncton, na água que afinal 

promeveu a baixa transparência da água. 

 Leite, Abreu e Sens (2017) explicam que uma baixa transparência no tanque 

de criação de peixes e a alta produção de fitoplânctons não é desejável, uma vez que 

ao mesmo tempo em que estes organismos disponibilizam oxigênio aos peixes eles 

também o consome em horários em que não é possível fazer fotossíntese.  

A disposição das águas dos locais de coleta em represas, tanques escavados 

e reservatórios como caixas d’água, podem ser outro fator de interferência na perda 

de oxigênio diante do confinamento da água. Pode-se aliar a isso, a contaminação de 

coliformes encontrada que ao decompor a matéria orgânica também consome 

oxigênio do meio. Os valores de OD encontrados nesta pesquisa que estiveram 

abaixo dos limites permitidos são enquadrados nas águas de Classe 2, 3 e 4, 

conforme o CONAMA 357/05 (BRASIL, 2005). 

 

5.5.4 Sólidos totais  

 

De acordo com a Legislação (CONAMA 357/05), o valor máximo admitido de 

sólidos para água de irrigação é de 500 mg/L (BRASIL, 2005).  

Os maiores valores de sólidos totais foram detectados no P6 e P7 durante os 

períodos da estiagem e chuvoso nas águas de irrigação e lavagem. A maior 

concentração encontrada foi de 327 mg/L, portanto abaixo do valor máximo permitido 

pela legislação, mostrando que o parâmetro classifica a água de irrigação para os 

requisitos de água de Classe I.  

Na Figura 28 são apresentadas as concentração de sólidos totais verificadas 

durante os períodos de estiagem e chuvoso. 
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Figura 28 – Concentração de sólidos totais em água de irrigação e lavagem de 

hortaliças nos períodos de estiagem e chuvoso 

 

       Fonte: Autoria própria. 
 

O fato das coletas terem ocorrido em períodos distintos notou-se a alteração 

na concentração de sólidos totais no período chuvoso que provavelmente promoveu 

o carreamento de sedimentos do solo levando matéria orgânica até os mananciais 

alterando a concentração de sólidos. Nestes pontos obteve-se baixos teores de 

oxigênio dissolvido o que pode indicar a decomposição da matéria orgânica por 

bactérias aeróbias. 

Martins (2009)  ao analisar a qualidade de lagoas e riacho no município de 

Ilha Solteira, Estado de São Paulo, encontrou concentrações de sólidos totais no 

período de estiagem índices até 38 mg/L, e no período chuvoso variáveis até 65 mg/L. 

Da mesma forma que nesta pesquisa o autor considerou o aumento da concentração 

do sólidos como um resultado das chuvas, onde o aporte de partículas de solos de 

área de lavoura e pecuária chegaram até as fontes sendo revolvidas nas águas, 

ampliando os valores, concordando com os resultados aqui encontrados. 

Mesmo com o aumento das concentrações de sólidos totais nos períodos de 

chuva, os valores permaneceram abaixo do valor estabelecido pela legislação. Além 

disso, este parâmetro deve ser observado como um parâmetro sinérgico à presença 

de bactérias conforme a Portaria do  Ministério da Saúde 2914/2011 (BRASIL, 2011). 
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A Resolução CONAMA 357/05 admite-se até 40 unidades nefelométricas de 

turbidez (UNT) para águas de Classe I (BRASIL, 2005). 

Na Figura 29 são apresentados os valores de turbidez das águas analisadas 

durante os períodos de julho e setembro. 

 

Figura 29 – Concentração de turbidez em água de irrigação e lavagem de hortaliças em 

período de estiagem e chuvoso 

 

        Fonte: Autoria própria. 

 

Os resultados apontaram o valor do parâmetro de turbidez para água de 

irrigação do P7 (43 UNT) além do limite permitido durante o período chuvoso.  Para 

os demais pontos a turbidez na água de irrigação e lavagem durante os dois períodos 

amostrados mostrando acordo com as normas brasileiras. 

A alta turbidez e a concentração de sólidos mais elevada em P7 deixa clara a 

relação entre os dois parâmetros que incidiram no mesmo ponto e período de 

amostragem. Almeida e Schwarzbold (2003) confirmam que a existencia do 

comportamento análogo dessas duas variáveis.  

Scherer et al. (2016), ao avaliar a qualidade da água para irrigação de açudes 

em três propriedades rurais do Vale do Taquari (RS), associaram índices de turbidez 

encontrados (63,0 UNT) à presença de partículas presentes na água. que podem ser 

constituídas por plâncton, bactérias, argila ou fontes de poluição. 

O acréscimo da turbidez ainda pode ser explicado quando associado ao 

resultado microbiológico da água do P7 durante o período chuvoso, quando a 
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contagem de E. coli esteve acima do admitido pela Resolução CONAMA 357/05. Os 

microrganismos podem se instalar nas partículas em suspensão influenciando os 

teores de turbidez, ao usá-las como abrigo, e até mesmo como escudo no processo 

de desinfecção (BRASIL, 2006; PÁDUA; FERREIRA, 2006; BERNARDO, PAZ, 2010; 

LIBÂNIO, 2010). Da mesma maneira, Zerwes et al. (2015) ao avaliar a qualidade 

físico-química e microbiológica da água de dez poços da zona rural, no município de 

Imigrante (RS), encontraram irregularidades quanto aos parâmentros de turbidez e E. 

coli.  

Os valores de turbidez encontrados nas águas represadas do presente estudo 

com excessão do P7 foram próximos ao encontrado por Belizário, Soares e Assunção 

(2014), que ao analisar a turbidez de água de represa para fins de irrigação em 

Uberlândia (MG) obtiveram variação entre 3,0 a 14,8 UNT, considerado dentro do 

padrão.  

 

5.5.6 Nitrito e Nitrato 

 

5.5.6.1 Nitrito  

 

Na avaliação da concentração de nitrito das águas de irrigação e lavagem de 

hortaliças da região de Apucarana, foram verificados índices de concentração 

inferiores aos preconizados pela legislação em ambos os períodos avaliados, estando 

em conformidade com o CONAMA 357/05 que indica que a concentração desta 

substância não deve exceder a 1,0 mg/L, conforme Tabela 2. 

No Gráfico 30 pode ser observado as variações de concentração obtidas 

durantes os períodos amostrais. 
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Figura 30 – Concentração de nitrito em águas de irrigação e lavagem de hortaliças 

 

          Fonte: Autoria própria. 

 

A concentração máxima de nitrito observada entre os períodos amostrais foi 

de 0,040 mg/ indicando a conformidade com a legislação vigente conforme exposto 

na Tabela 2. Fravet e Cruz (2007) ao avaliar as concentrações de nitrito em águas de 

propriedades produtoras de hortaliças da região de Botucatu (SP), obteveram dentre 

os locais pesquisados o maior valor médio com 0,048 mg/L de nitrito, valores esses 

maiores que os levantados nessa pesquisa.  

Os índices de nitrito obtidos para águas de poços artesianos desta avaliação 

foram semelhantes aos encontrados por Lima et al. (2014) que avaliariam poços 

artesianos de hortas comunitárias em Terezina (PI) obtendo variação da concentração 

entre 0,0 a 0,005 mg/L. Esse fato pode estar relacionado a profundidade dos poços, 

pois conforme estudos mostraram que concentrações elevadas de nitritos são 

observados com maior frequência em poços rasos por conta da localização na zona 

do manto de intemperismo (ATOR; FERRARI, 2001; RESENDE, 2002).  

Ayres e Westcot (1991) esclarecem o nitrito raramente é encontrado em 

concentrações maiores que 1mg/L, entretanto, apesar do nitrito exibir baixas 

concentrações nas diferentes amostras pode ter relação com sua rápida oxidação, e 

que outras formas nitrogenadas não avaliados poderiam estar presentes (SILVA, 

2012).  
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Pela Resolução Conama 357/05 a concentração máxima aceita de nitrato em 

águas de classe I destinadas a irrigação é de 10,0 mg/L, o mesmo determinado na 

Resolução CONAMA nº. 396/2008 que trata das águas subterrâneas (BRASIL, 2008). 

As concentrações de nitrato dos períodos avaliados são apresentadas na 

Figura 31. 

 

Figura 31 – Concentração de nitrato em águas de irrigação e lavagem de hortaliças 

 

         Fonte: Autoria própria. 
 

As maiores concentrações de nitrato encontradas nas amostras de água de 

irrigação de hortaliças durante o período de estiagem e chuvoso estiveram entre 1,829  

mg/L (P5)  a 1,296 mg/L (P9) respectivamente. 

A maior concentração de nitrato encontrada neste estudo ocorreu no P5 que 

faz uso de água de mina para irrigação. De acordo com Cook (2001) quanto mais 

próximo o corpo d’agua estiver da superfície, menor será o caminho para que os íons 

nitrato possam atingir o manancial, diferente de mananciais profundos, que 

dependendo da constituição do solo, estão mais protegidos, e o lençol está abaixo de 

solos rochosos. 

Santana et al. (2016) ao estudar as características físicas e químicas da água 

da nascente do rio Piauitinga (SE) encontraram as concentrações de nitrato abaixo de 

10 mg/L. Igualmente para Lima et al. (2008) que ao realizar campanhas para a 

avaliação da série nitrogenada nos poços de Natal, no período de 2003 a 2007, não 

encontraram amostras com valores de nitrito acima do máximo estabelecido pela 

legislação. 
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No presente estudo foi verificado que os produtores utilizam fertilizantes de 

origem orgânica o que poderia contribuir para que ocorrecem disparidades nos 

parâmetros analisados, contudo os valores de nitrito e nitrato estiveram em 

conformidade com a Resolução CONAMA 357/05. 
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     Tabela 2 – Análise físico e química de diferentes fontes de águas destinadas a irrigação e lavagem de hortaliças dos locais do estudo 
 

 

    Fonte: Autoria Própria.   
   Nota: pH: Potencial Hidrogeniônico; T (Cº): Temperatura; OD: Oxigênio dissolvido; ST: Sólidos totais; UNT: Unidade nefelometrica de turbidez; N2: Nitrito; N3: 
   Nitrato; Irr: irrigação; Lav: lavagem; nd: não detectado. 

   Tipo 
de 

fonte 

Padrão 
CONAMA 

357/05 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 

Parâmetros 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

  EST CH EST CH EST CH EST CH EST CH EST CH EST CH EST CH EST CH 

pH 
Irr 

6,0 a 9,0 
7,69 7,58 8,11 7,6 6,64 6,4 6,56 6,6 6,7 6,2 7,34 7,3 7,1 6,3 7,78 6,8 8,84 8,1 

Lav 7,45 7,22 6,27 6,38 6,3 7,31 6,33 6,29 6,33 6,6 7,51 7,39 7,12 7,33 6,5 7,63 6,53 6,06 

Temperatura 
(Cº) 

Irr 
não 

determinado 

27,1 23,2 25 23 24 27,8 23,7 27,7 24,5 21,7 26,2 24 27,1 23,6 21,2 25,9 23,2 26,3 

Lav 26,4 22,1 27 23,2 24 25,5 22,7 25,7 25,1 23,7 25 23,8 28,3 23,2 23,5 23,6 21,3 24,7 

OD 
Irr acima e         

6 mg/L 

6,3 5,9 7,7 7,6 6,2 5,8 8,7 7,1 6,8 8,3 6,5 3,5 5,4 6,7 6,7 6,1 7,4 6,5 

Lav 7,2 7,4 5,5 5,7 7,4 7,3 6,4 6,6 5,1 6,6 3,5 3,6 3,4 3,2 7,6 6,1 5,7 4,5 

Sólidos 
Totais  

Irr 
500 mg/ L 

61 63 158 177 79 91 77 91 69 81 263 278 298 327 116 206 163 162 

Lav 48 57 77 75 19 20 70 74 78 84 218 281 246 304 203 241 157 179 

Turbidez  
Irr 

40 UNT 
15,7 15,9 3 4 6 7,6 5 3,3 2,4 9,4 0,2 2 26 43 6,4 8,4 18,3 21 

Lav 3,3 3,1 0,1 2,1 0,3 0,4 1,15 2,2 0,17 2,1 0,6 0,9 0,4 1,5 0,3 1,55 1,8 2,2 

Nitrito 
(mg/L)  

Irr 
0,1 mg/L 

0,003 0,005 0,003 0,004 0,019 0,014 0,009 0,007 nd 0,003 0,018 0,024 0,013 0,040 0,001 0,005 0,007 0,009 

Lav nd 0,002 0,002 0,004 nd 0,001 nd 0,001 nd nd 0,001 0,002 nd 0,002 0,002 0,004 nd 0,001 

Nitrato 

(mg/L) 
Irr 

10,0 mg/L 
0,452 0,748 0,086 0,840 1,038 0,520 0,261 0,200 1,829 0,486 1,098 0,368 0,003 1,372 0,322 0,688 0,688 1,296 

Lav 0,155 0,41 0,474 0,075 nd 0,018 0,444 0,440 1,007 0,414 0,414 0,657 0,474 1,038 0,703 0,840 1,593 0,398 
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6 CONCLUSÃO 

 

Nesta pesquisa, foram verificados contagens significativas das bactérias 

Escherichia coli, Enterobacter cloacae e Enterococcus faecalis  em águas utilizadas 

na irrigação e lavagem de hortaliças de consumo in natura. 

Os pontos de captação de águas utilizadas para a finalidade da produção de 

vegetais frescos como as hortaliças folhosas, exibiram níveis elevados de 

contaminação por E. coli de 2000 UFC/100mL em água de irrigação e 700 UFC/100 

mL em água de lavagem, mostrando resultados acima dos padrões estabelecidos pela 

Resolução CONAMA 357/05 e CONAMA 396/08.  

Na avaliação de bactérias potencialmente patogênicas foram obtidos isolados 

de bactérias Gram-negativas como E. coli e E.cloacae, e Gram-positiva como E. 

faecalis. A maioria dos isolados bacterianos com potencial patogênico, resultantes das 

amostras de água de irrigação e lavagem de hortaliças, apresentaram-se sensíveis, 

entretanto quando expostos a Ampicilina, Tetraciclina e Cloranfrnicol foi detectada 

multirresistência .   

O sanitizante doméstico de maior efetividade no controle do crescimento dos 

isolados bacterianos foi a água sanitária na proporção 1:60 e de concentração de 200 

ppm como indicada pela ANVISA, enquanto o desinfetante de alimentos na proporção 

recomendada pelo fabricante de 1mL/L de água não surtiu o efeito esperado, e da 

mesma forma para o vinagre com baixo efeito na proporção de 1:30, que se utilizado 

em altas concentrações pode tornar seu uso dispendioso no uso diário.  

Os parâmetros físicos e químicos avaliados nas águas de irrigação e lavagem 

das hortaliças, tanto nos períodos de estiagem, quanto chuvoso, se enquadraram 

dentro dos limites propostos pela legislação, à exceção dos parâmetros de turbidez e 

oxigênio dissolvido em alguns pontos de coleta.  

Os mananciais avaliados destinados a irrigação e lavagem de hortaliças estão 

expostos a contaminação de origem externa devido à criação de animais próximos a 

produção e fontes de água, adubação orgânica, e falta de conservação dos 

mananciais de reservação das águas. O período chuvoso foi um fator que 

indiscutivelmente contribuiu para o acréscimo de contaminação por E. coli e na 

alteração do parâmetro de turbidez neste estudo. 
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APÊNDICE B 

 

QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO 

 

Caro(a) produtor (a), 

 

Este questionário é parte de minha pesquisa de dissertação de mestrado do Curso de 
Pós Graduação em Engenharia Ambiental da UTFPR Campus de Londrina, intitulado: 
“QUALIDADE DA ÁGUA DE MANANCIAIS EMPREGADOS NA IRRIGAÇÃO E 
LAVAGEM DE HORTALIÇAS DA REGIÃO DE APUCARANA, PARANÁ”. Suas 
respostas serão importantes para a fase exploratória deste estudo.  Por favor, 
responda as questões abaixo e em data previamente combinada, voltarei para 
recolhê-lo.  

Desde já agradeço a sua colaboração. 

Aluna do Programa de Pós-Graduação de Engenharia Ambiental - Vera Lúcia 

Delmônico Vilela 

Apucarana – Julho de 2017 

 

Área Cultivada:  

Nome do proprietário:  

Grau de Escolaridade:  

 

1) Quais as hortaliças são produzidas na propriedade?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2)  Recebe alguma orientação para o cultivo?  

(    ) Sim            (    ) Não    

 
3) Se sim, de quem? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4) Qual o tipo de fonte de água usada na irrigação das hortaliças?  

___________________________________________________________________ 

 
5) Qual o sistema utilizado para irrigação das hortaliças? 

(    ) aspersão     (    ) gotejamento    (    ) por canais  

 
6) Quantas vezes é realizada a irrigação durante o dia?  
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

7) Utiliza adubação na cultura?  

(     )  Sim            (     ) Não 
 
8) Se sim, qual o tipo de adubo utilizado?  

__________________________________________________________________________ 

 
9) Existe fossa na propriedade?  

(     ) Sim             (     ) Não 

 

10) Se sim, que tipo de fossa? 

__________________________________________________________________________ 

 
 11) A quantos metros está localizada da produção? 

__________________________________________________________________________ 

 

12) Existe ou mantém algum tipo de criação de animais nas proximidades da produção? 

(     ) Sim             (     ) Não 

 
Se sim, a quantos metros? _____________ 

 
13) As hortaliças passam por lavagem após a colheita? 

(     ) Sim       (     ) Não     (    ) Algumas 
 
14) Qual o tipo de fonte de água é utilizado para a lavagem das hortaliças? 

__________________________________________________________________________ 

15) Faz uso de algum produto químico na água de lavagem? 

(     ) Sim            (     ) Não 
 
16) Se sim, qual produto utiliza? 

__________________________________________________________________________ 

 
17) Como são armazenadas as hortaliças após a lavagem? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

18)  Qual o meio de transporte utilizado e qual o tempo gasto para chegar até o destino de 

venda?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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19)  A distribuição das hortaliças é feita para quais tipo(s) de local(ais) de comercialização?  
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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