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Introdução 
A água é necessidade primordial para a vida, recurso natural indispensável ao ser humano e demais seres vivos, além 

de ser suporte essencial aos ecossistemas. A água potável é fundamental para a saúde e bem-estar humano. Para 

que a água seja considerada potável, após o tratamento convencional, os parâmetros físico-químicos (pH, cor aparente, 

turbidez, cloro livre) e microbiológicos (coliformes totais e Escherichia coli), deverão estar de acordo com a Portaria de 

consolidação nº 5, anexo XX, de 03/10/2017 do Ministério da Saúde. 
Neste trabalho, foram coletadas, analisadas e avaliadas as condições de potabilidade de amostras da água de uma 
indústria óptica. 

Metodologia 
As amostras de água dos bebedouros, coletadas por técnicos treinados seguiram as metodologias SMWW 1060 e 
9060. As amostras foram transportadas até o laboratório em caixas com gelo. Foram mantidas suas características 
originais para as análises realizadas em momentos posteriores no laboratório, não podendo, de forma alguma, ocorrer 
deterioração, perdas para o meio externo ou a contaminação antes da realização das análises desejadas, com exceção 
das medições e leituras de ensaios de pH e cloro livre, obtendo-se resultados imediatos em campo.  
Foram utilizados os equipamentos portáteis nas determinações de cloro livre: modelo C201 da Oakton e para 
determinações de pH: modelo Q400HM da Quimis. 
Em laboratório, foram analisados parâmetros microbiológicos, onde determinou-se a presença ou ausência de 
coliformes totais e Escherichia coli seguindo o método SMWW 9223; e parâmetros físico-químicos tais como: cor 
aparente (método SMWW 2120-C), turbidez (método SMWW 2130 B, nefelométrico); loro livre (método SMWW 4500-
Cl, DPD N,N-dietil-p-fenilenodiamina) e pH (método SMWW 4500-H+). 

Resultados e Discussão 
Os resultados encontrados nas amostras foram: ausência de coliformes totais e Escherichia coli; cor aparente <10 uH; 
pH entre 6,3 e 7,8; turbidez <0,5 uT; cloro livre entre 0,4 e 2,3 mg/L.  
Os Valores máximos permitidos segundo a portaria vigente: cor aparente até 15 uH; pH entre 6 e 9,5; turbidez até 5 
uT; vloro livre: entre 0,2 a 5 mg/L e ausência de coliformes totais e Escherichia coli. 

Considerações Finais 
Em todas as amostras, os parâmetros analisados encontram-se dentro dos valores máximos permitidos da portaria de 
padrão de potabilidade do Ministério da Saúde. 
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