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  INTRODUÇÃO: 
A água é um componente essencial e imprescindível em 
nossas vidas estando presente em qualquer condição 
para o desenvolvimento sustentável e a prosperidade 
da civilização humana. A qualidade desse recurso é 
assegurada pela proteção aos mananciais hídricos 
através de políticas de monitoramento e manutenção 
dos suprimentos e combate à contaminação das fontes 
de água. Nessa perspectiva, a responsabilidade com a 
qualidade da água recai sobre o usuário, sendo as 
escolas, em particular as de educação profissional, 
ambientes propícios à disseminação de boas práticas 
de consumo e manipulação de água. Sob essa ótica, o 
objetivo deste trabalho foi diagnosticar a influência das 
formas de manipulação na qualidade das águas 
consumidas por estudantes residentes em repúblicas e 
internatos do Instituto Federal Baiano Campus 
Guanambi, visando, na continuidade do projeto, 
implementar ações de disseminação de boas práticas 
de consumo de água de forma a consubstanciar o papel 
da escola como instituição formadora do indivíduo. 
  MATERIAL E MÉTODOS: 
Para atender ao objetivo deste trabalho foi realizado um 
diagnóstico, através de um questionário, com o intuito 
de caracterizar o consumo de água nas repúblicas e 
internatos do Campus Guanambi e análises 
microbiológicas das amostras de água dos bebedouros 
e das repúblicas verificando a presença/ausência de 
coliformes pelo método do substrato cromogênico. No 
período de dezembro de 2014 a fevereiro de 2015 
foram coletadas 45 amostras de água e março a junho 
de 2017 foram coletadas 25 amostras e posteriormente 
foram submetidas às análises microbiológicas de 
coliformes totais e termotolerantes, conforme preconiza 
a Portaria nº 2.914/2011, do Ministério da Saúde.  
  RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Os questionários foram respondidos por 34 alunos de 
nível Médio, Técnico e Superior do Campus Guanambi, 
sendo, 50% dos pesquisados do sexo feminino e 50% 
do sexo masculino. Destes, 35% possuíam uma faixa 
etária entre 16 a 18 anos, 59% entre 19 a 30 anos e, 
6% não especificaram suas idades. Observou-se que 
88% dos discentes questionados conheciam a 
qualidade da água consumida. Porém, não basta 
conhecer apenas a qualidade da água distribuída, mas 
também e acima de tudo a qualidade da água que é 
consumida pela população como um todo. (BRASIL, 

2006). Através do diagnóstico percebeu que poucos 
alunos dispõem de filtro de água em suas residências. 
Apenas 24% afirmaram possuir filtro, 76% consumiam a 
água advinda diretamente das torneiras. Quanto à 
classificação da qualidade da água de uso em geral, 
35% classificaram a água como boa. Apesar disso, a 
água para o consumo humano em geral deve ser 
oferecida em qualidade apropriável e quantidade 
satisfatória visando garantir saúde e qualidade de vida a 
toda população atendendo aos padrões de potabilidade 
da legislação vigente (DANIEL e CABRAL, 2011). As 
análises microbiológicas evidenciaram a presença de 
coliformes totais e termotolerantes em 62% das 
amostras de água coletadas no ano de 2014, 
contrariando a Portaria nº 2.914 do Ministério da Saúde, 
de 12 de dezembro de 2011. Isto denota a importância 
dos procedimentos de controle e de vigilância da 
qualidade de água para consumo humano, sendo 
necessário realizar análises microbiológicas da água 
para saber se seu consumo é seguro. Quanto às 25 
amostras coletadas em 2017, 68% apresentaram 
resultados negativos para coliformes, apenas 36% 
foram confirmativas para esse tipo de microrganismo.  
  CONCLUSÃO: 
Uma parcela considerável das amostras de águas 
utilizadas para o consumo nos internados do Campus 
Guanambi e repúblicas próximas apresentaram 
contaminação por microrganismos patogênicos. No 
entanto, observou-se um avanço tendo em vista a 
redução do quantitativo de amostras positivas entre os 
anos de 2014 e 2017. Contudo, é de fundamental 
importância que desenvolva ações nas escolas, em 
todos os níveis de ensino, com o propósito de discutir 
as relações sociedade meio ambiente, visto que a 
escola é um ambiente propício e adequado, por meio 
das diversas disciplinas que compõem os currículos, 
para a abordagem interdisciplinar do tema água. 
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