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RESUMO
A bactéria Escherichia coli é reconhecida internacionalmente como o único indicador
ambiental exato para contaminação fecal. Nas décadas de 2000 e 2010, pesquisas constataram
que essa bactéria não tem habitat exclusivamente intestinos, perdendo sua exatidão. Algumas
questões importantes não foram respondidas, como quais tipos de solo e sob quais condições
físicas, químicas e geológicas E. coli cresce no meio ambiente; como sua concentração nas
margens de rios interfere na sua concentração na coluna d’água; porque a concentração é alta
no solo das margens e sedimento dos rios em relação a coluna d’água; qual sua validade como
indicador de contaminação fecal. Essa pesquisa objetivou responder essas questões, mais
especificamente, (1) verificar a ocorrência e crescimento desta bactéria no solo das margens
em rios tropicais no Brasil; (2) avaliar se faz parte da microbiota natural do solo; (3)
estabelecer algumas de suas relações ecológicas; (4) identificar técnicas de potencializar seu
uso como indicador de contaminação fecal. Foram utilizados modelos matemáticos para
simulação da dispersão de E. coli na água considerando a ressuspensão de sedimentos e
erosão das margens. A concentração de E. coli foi medida através do método de filtração em
membrana e cultivo em meio de cultura Endo a 37° C. Os resultados mostram ocorrência
natural de E. coli no solo com concentrações de 104 UFC/ g de solo seco, que foi identificada
como a fonte de entrada de E. coli na coluna d’água. Concluiu-se também a sobrevivência e
crescimento da população dependente das propriedades da argila de manter a temperatura e
umidade relativamente constantes, e de fixar a bactéria no solo diminuindo seu arraste para a
coluna d’água. A adesão de E. coli ambiental ao solo é uma adaptação evolutiva de fixação no
habitat, tem forte adsorção à partícula de sedimento. E. coli das margens somente entra na
coluna d’água através da erosão e ressuspensão, estando associada à concentração de
sedimento suspenso. A relação da concentração no solo e na água foi de 26.762 vezes maior
no solo em baixas velocidades do rio, e 266 maior no solo em altas velocidades, apresentando
relação direta com a taxa de erosão das margens e de ressuspensão de sedimentos.
PALAVRAS-CHAVE: sedimento, partícula de argila, adsorção, indicador fecal, convecçãodifusão, ressuspensão.
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ABSTRACT
The bacterium Escherichia coli is internationally recognized for being the only exact
environmental indicator for fecal contamination. In the decades of 2000 and 2010, research
found this bacterium does not live only in intestines habitat, losing its exactitude as a fecal
indicator. Some important questions were not answered, for instance, soil types and under
what physic, chemical and geological conditions, E. coli grows in the environment; how its
concentrations in river bank interferes in the water column concentration; why the
concentration is so high in soil and sediments in relation to water column; what is its validity
as a fecal indicator. This research aimed to answer these questions, more specifically, (1) to
verify the occurrence and growth of this bacterium in river bank soil in tropical rivers in
Brazil; (2) to evaluate if it is a natural soil specie; (3) to establish some of its ecological
relations; (4) to identify techniques to potentialize its use as a fecal indicator. Mathematical
models were utilized for E. coli dispersion simulation in river considering the sediments
ressuspension and the bank erosion. The E. coli concentration was measured with membrane
filtration method using the culture medium Endo at 37° C. The results show a natural E. coli
occurrence in soil with concentrations such as 104 CFU/g dry soil, identified as an E. coli
source. This work also concluded that the population persistence and growth depend on the
clay properties to maintain the temperature and humidity and to adsorb the bacterium,
decreasing its lateral flux in the water column. The E. coli adhesion is an evolution adaptation
to fix it into its habitat. River bank E. coli goes to water column through erosion and
ressuspension, being associated to suspended sediment concentration. The relation between
soil and water concentration was 26.762 times more in soil at low velocities of the river, and
266 times in high velocities, showing a direct relation with bank erosion rate and sediment
ressuspension.
Keywords: sediment, clay, adsorption, fecal indicator, convection-diffusion, ressuspension.
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1. INTRODUÇÃO

Doenças causadas pela contaminação fecal da água são uma das maiores causas de
mortalidade em todo o mundo. Patogênicos fecais matam mais de 2 milhões de pessoas por
ano, sendo responsável por 17% das mortes de crianças com até 5 anos de idade nos países
em desenvolvimento, como o Brasil (WHO, 2013). Este problema persistente de saúde
pública atinge até mesmo os países desenvolvidos. Nos Estados Unidos, 48 milhões de casos
de doenças por alimentos contaminados ocorrem todo ano resultando em 128.000
hospitalizações e 3.000 mortes (CDCP, 2011). No Brasil, onde mais de 70% do esgoto gerado
é lançado sem tratamento no meio ambiente (ANA, 2013), a situação é alarmante: 400.000
hospitalizações e cerca de 30.000 mortes em 2011 (IBGE, 2012).
A contaminação de rios, lagos e lençol freático com efluentes sanitários sem
tratamento eficiente, resulta em um dos mais graves problemas de um país. Afeta diretamente
a saúde pública e a qualidade de vida da população como um todo, já que os recursos hídricos
superficiais estão interligados com o lençol freático e com as praias. As águas continentais,
superficiais e subterrâneas, como um mesmo corpo hídrico em uma Bacia Hidrográfica,
escorrem para o mar pela força da gravidade. A poluição do solo ou da água interfere no uso
do solo, dos rios e das praias.
O que motivou o desenvolvimento dessa pesquisa foi a gravidade do problema
socioambiental da convivência com poluição fecal nas cidades do Brasil, especialmente em
Sergipe, por estar em uma condição hidrogeológica favorável para a poluição fecal e sua
dispersão hídrica.
Um terço do Estado de Sergipe é parte da Bacia Sedimentar Sergipe-Alagoas, o que
torna grande parte do Estado em uma planície ao nível do mar. Por isso o lençol freático está
próximo da superfície e os manguezais se estendem por vastas planícies estuarinas, já que o
mar adentra os canais dos rios cerca de 40 km no continente.
Toda a Bacia Sedimentar foi coberta por sedimentos marinhos, por isso, a geologia
de um terço do Estado é originada desses depósitos marinhos, e na região costeira formou-se
cordões de sílica (cordões de areia), com ecossistemas de dunas e campos abertos de restinga,
que são zonas de recarga de aquífero devido à alta permeabilidade do solo arenoso.
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Os cinco grandes rios e seus afluentes, no pequeno território de Sergipe, são
invadidos pelo mar formando planícies estuarinas com florestas de manguezais que
preenchem grande parte da Bacia Sedimentar.
Os estuários semiabertos são zonas de forte sedimentação devido ao alargamento da
planície estuarina e ao choque físico, químico e físico-químico com a água do mar. Por isso
sedimenta argila, formando lama.
A geologia arenosa e lençol freático superficial, torna toda a água da Bacia
interligada e superficial. Os estuários, que recebem todos os dejetos, têm solo com alto teor de
argila, fixando metais pesados, bactérias e demais patogênicos fecais.
Aracaju foi implantada sobre a planície estuarina da Bacia do Rio Sergipe. Apenas
20 % do esgoto são tratados, o restante é lançado na Bacia e se espalha na superfície do solo
devido ao lençol freático superficial, principalmente através de fossas sépticas. As fossas
estão interligadas com os rios através do lençol freático, o rio leva a poluição para o mar e o
mar devolve para o rio em um ciclo de maré continente adentro.
Para monitorar e controlar a contaminação fecal das águas e consequentemente dos
alimentos, são utilizados alguns indicadores de contaminação fecal. A bactéria Escherichia
coli, hospedeira do intestino grosso de animais homeotérmicos (aves e mamíferos),
pertencente à família Enterobacteriaceae (BAUMAN, 2014), é utilizada internacionalmente
como o único indicador eficiente de contaminação fecal na água doce ou em partes
contaminada por ela, como o solo, vegetais e alimentos (EDBERG et al, 2000; ISHII e
SADOWSKY, 2008; U.S. EPA, 1986).
Os patogênicos associados à presença de E. coli na água incluem enterobactérias (E.
coli patogênica, Singela, Salmonella e Campylobacter), vírus (norovirus e Hepatite A), e
protistas (Cryptosporidium and Giardia) (HEALTH CANADA, 2012; WHO, 2013).
A fonte de contaminação do solo por E. coli sempre foi considerada como fezes de
aves ou mamíferos em quantidade expressiva, como esgoto doméstico, áreas de criação de
animais ou agricultura que utiliza fezes para adubação.
Estudos recentes têm alertado para uma reavaliação da E. coli como indicador de
contaminação fecal, sugerem que o solo úmido pode ser um habitat desta bactéria, e não
somente o intestino de aves e mamíferos (BRENNAN et al, 2010; BYAPPANAHALLI et al,
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2006; BYAPPANAHALLI et al, 2012; FUJIOKA et al, 1999; ISHII et al, 2006 e 2010; e
SOLO-GABRIELE et al, 2000), de forma que essa bactéria pode estar no solo úmido
sobrevivendo e reproduzindo-se em áreas sem poluição fecal.
Solo-Gabriele et al (2000) fizeram uma importante descoberta ao investigar as fontes
de entrada de E. coli em um rio do sul da Flórida, suspeitando, inicialmente, de fossas
sépticas, efluentes sanitários de barcos, fezes de animais na micro Bacia Hidrográfica,
efluentes sanitários em afluentes. Mas foram surpreendidos pelo resultado da pesquisa, que
mostrou que a principal fonte de entrada de E. coli no rio é a elevada concentração nas
margens consequente de crescimento da população neste habitat.
Ishii et al (2010) e Brennan et al (2010) identificaram crescimento destas populações
em solo temperado, e Solo-Gabriele et al (2000), em solo subtropical (Florida/EUA).
Winfield e Groisman (2003) citam a pesquisa de Solo-Gabriele et al (2000) mas associa a
vida livre de E. coli às condições tropicais. A pesquisa em ambientes temperados foi
publicada somente em 2010, quando Ishii et al utilizaram o termo naturalização da E. coli,
descobrindo que esta espécie tem se naturalizado no meio ambiente, sobrevivendo inclusive
em solos congelados. Na mesma época, na Irlanda, Brennan et al (2010) também sugerem a
invalidação da E. coli como indicador fecal em solos temperados, devido à evidência de
naturalização da mesma neste ambiente.
Modelos matemáticos para simulação do comportamento destas bactérias na coluna
d’água são importantes ferramentas para avaliar e gerir sistemas aquáticos naturais. As
evidências mostrarem que a ressuspensão é uma importante fonte de micróbios para a coluna
de água, mas os modelos utilizados para prever a qualidade da água e orientar a política de
gestão dos recursos hídricos, ignoram esses processos. As bactérias sempre foram
consideradas como indivíduos flutuantes livres (JAMIESON et al, 2004; BAI e LUNG,
2005).
Jamieson et al (2005) e Bai e Lung (2005) deram início a discussão matemática
sobre a relação de E. coli com o solo introduzindo nos modelos de transporte de bactérias em
rios, a influência da aderência de E. coli em partículas de sedimento. Rehmann e Soupir
(2009) utilizaram o modelo de Jamieson et al (2005) e incluíram em sua solução analítica a
entrada de bactérias na coluna d’água a partir do solo da margem considerando a taxa de
crescimento da bactéria no solo.
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Estudos foram realizados sobre o tempo de sobrevivência de E. coli de no sedimento,
indicaram que a concentração é sempre mais elevada no solo do que na coluna d’água
(BURTON, GUNNISON e LANZA, 1987; DAVIES et al, 1995; ANDERSON, WHITLOCK
e HARWOOD, 2005), sendo as bactérias arrastadas por fortes chuvas, marés e outros fatores
que causam ressuspensão do sedimento das margens e do fundo do rio. Mas, as pesquisas de
Brennan et al (2010); Byappanahalli et al (2006); Byappanahalli et al (2012), Fujioka et al
(1999), Ishii et al (2006 e 2010), Solo-Gabrielle et al (2000), Desmarais, Solo-Gabrielle e
Palmer (2002), Orear e Dalman (2011), Craig, Fallowfield e Cromar (2002; 2004), Smith et al
(2008) e de Phillip et al (2009), confirmam que a E. coli contida no sedimento do leito dos
rios argilosos sobrevive e cresce livremente nas margens.
Os modelos matemáticos desenvolvidos para identificar a dispersão de bactérias em
rios, até o ano de 2005, não levavam em consideração a adsorção destes organismos às
partículas de sedimento e floculados em suspensão, no sedimento e no solo do leito do rio.
Após importantes publicações no início da década de 2000, sobre a adsorção, sobrevivência e
crescimento de E. coli no solo do leito e margens de rios (Solo-Gabrielle et al, 2000;
Desmarais, Solo-Gabrielle e Palmer, 2002; Craig, Fallowfield e Cromar, 2002; Winfield e
Groisman, 2003; Byappanahalli et al, 2003; Whiteman et al, 2003), de 2005 a 2013 foram
publicadas importantes pesquisas sobre o erro de desconsiderar a adsorção de bactérias ao
sedimento nos rios, que causa uma distorção da realidade e um grande risco para a saúde
pública (Jamieson Rehmann e Soupir, 2009; Pandey, Soupir e Rehmann, 2012).
E. coli deixa de ser uma bactéria exclusiva de intestinos de animais de sangue
quente, o que faz esse indicador fecal perder a exatidão. Por se tratar de uma discussão nova
de descobertas recentes e de grande relevância para a comunidade científica, de governantes e
de gestores da saúde ambiental e pública em todo o mundo, ainda há muitas lacunas sobre E.
coli ambiental e sua concentração na coluna d’água. Não está claro se há uma relação direta
com o tipo de partícula de sedimento e quais são as condições de umidade, temperatura,
granulometria, tipo de margem ou de leito, hidrodinâmica do rio, entre vários outros fatores
que precisam ser investigados sobre a ocorrência de E. coli ambiental.
A legislação brasileira, dos Estados Unidos, Canadá e de outros países, consideram
Escherichia coli um indicador de contaminação fecal recente no meio ambiente muito
eficiente. Não existe outro indicador de contaminação fecal para águas doces (Edberg et al,
2000; Health Canada, 2012; U. S. EPA, 2013). Recentemente alguns países passaram a
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utilizar enterococci intestinal como indicador para águas doces, mas a análise é menos exata,
menos precisa e os custos envolvidos são maiores.
Dois importantes temas vêm sendo discutidos recentemente sobre E. coli ambiental,
cada um estudado por diferentes áreas do conhecimento:


Biologia de Escherichia coli ambiental – grupos de pesquisa em
microbiologia e bioindicadores de contaminação fecal;



Relação da concentração de E. coli no solo e sedimento com a concentração
na água, relação com sedimentos suspensos – grupos de pesquisa em
modelagem matemática da fonte, transporte e destino de micróbios em
corpos d’água, formados principalmente por engenheiros.

A presente pesquisa contribui com resultados para os dois temas.

2. OBJETIVO
Identificar a ocorrência, concentração e crescimento de E. coli ambiental no solo das
margens de rio tropical no Brasil, suas relações ecológicas no solo e com sua concentração na
água.

Objetivos específicos:
• Identificar a fonte de E. coli na coluna d’água e sua relação com a concentração no
solo da margem;
• identificar as relações das concentrações de E. coli no solo com a granulometria;
• identificar as relações das concentrações de E. coli no solo com a temperatura;
• identificar as relações das concentrações de E. coli no solo com a umidade e
sazonalidade;
• verificar se os indicadores de contaminação fecal previstos na legislação brasileira
são válidos segundo a literatura científica recente e os resultados da presente
pesquisa.
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3. REFERENCIAL TEÓRICO

3.1

Importância social e econômica dos indicadores de contaminação
fecal
Um dos maiores problemas ambientais da elevada densidade populacional comuns

dos centros urbanos é o tratamento do efluente sanitário. Isso porque a coleta e tratamento
desse resíduo perigoso tem alto custo financeiro para países em desenvolvimento e populoso
como o Brasil. Apenas 20% do esgoto sanitário da América Latina são tratados (WHO, 2013),
e no Brasil, 30 % (ANA, 2013).
O esgoto não tratado é lançado continuamente no meio ambiente e tem como destino
direto ou indireto, os rios e praias. O esgoto sem tratamento leva microrganismos patogênicos
de alto risco para a saúde pública. Estes patogênicos fecais contaminam o ambiente urbano, a
água para consumo humano, para irrigação, pesca e uso recreativo.
A contaminação da água e, consequentemente dos alimentos, com bactérias fecais, é
um problema de saúde pública que afeta quase todos os países do mundo, inclusive países
desenvolvidos, sendo para os mais pobres, o principal fator responsável pelos baixos índices
de desenvolvimento, o que gera um ciclo vicioso de falta de recursos financeiros, porque
baixos índices de desenvolvimento afastam investimentos externos.
Doenças relacionadas com este tipo de contaminação são uma das maiores causas de
morbidez e mortalidade em todo o mundo, sendo 1,8 milhões de mortes a cada ano somente
de casos com diarreia, a maioria em países em desenvolvimento (WHO, 2013). Os agentes
patogênicos que causam estas doenças incluem:
•

Bactérias – Singela, Salmonella, Campylobacter; E. coli, Vibrio cholerae

•

vírus – norovirus, hepatite A;

•

protistas – Cryptosporidium, Giardia;

•

helmintos (vermes) – Ascaris lumbricoides

Nos países desenvolvidos ainda ocorrem com frequência surtos de doenças
relacionadas à contaminação fecal. Em 2006, um surto de E. coli O157:H7 aconteceu nos
Estados Unidos e no Canadá durante nos meses de agosto e setembro. A fonte de
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contaminação neste caso foi espinafre, que foi provavelmente contaminado pela irrigação na
Califórnia (CDC, 2006). Um surto como este, da mesma linhagem de E. coli, já tinha ocorrido
no Japão dez anos antes, em 1996, causado por um lanche escolar contaminado em um dia
particular (WHO, 2011). Em 2011, um surto de E. coli O104:H4 aconteceu na Europa e se
espalhou para outros continentes devido à exportação de alimentos contaminados.
Mas, nos países desenvolvidos, doenças relacionadas à contaminação fecal não
ocorrem somente em surtos esporádicos de E. coli, nos Estados Unidos, 76 milhões de casos
de doenças causadas por alimentos contaminados ocorreram a cada ano, resultando em
325.000 hospitalizações e 5.000 mortes anuais (WHO, 2013).
São diversas doenças adquiridas pela utilização de água ou alimentos contaminados
por patogênicos fecais, bem como falta de higiene e contato com áreas contaminadas por
efluente sanitário. A contaminação por esgotos através de banho recreativo em corpos d’água
pode gerar, além de doenças gastrointestinais, infecções respiratórias, nos olhos, ouvidos e na
pele (CRAIG, FALLOWFIELD e CROMAR, 2004; KAY et al, 1994; ISHI e SADOWISKY,
2008).
Nos países em desenvolvimento a contaminação ocorre com maior frequência e em
números bem maiores, através de diversas fontes de contaminação direta e indireta. No Brasil,
cerca de 70% dos efluentes são lançados diretamente no meio ambiente, sem tratamento
(ANA, 2013). Uma parte é lançada em alto mar através de dutos, mas grande parte é lançada
nas Bacias Hidrográficas, diretamente no solo (fossas ou lançamentos superficiais) ou em
corpos d’água. Nas periferias das capitais e em cidades pequenas os efluentes são lançados
nas ruas entre residências, escolas, restaurantes, postos de saúde, praças de recreação, pontos
de ônibus, etc. Os carros suspendem partículas contaminadas com patogênicos fecais.
Todos os pequenos e grandes centros urbanos do Brasil utilizam os rios como
descarga sanitária (ANA, 2013; IBGE, 2010). As redes de coleta improvisadas lançam o
efluente sem nenhum tipo de tratamento nos rios (ANA, 2013; IBGE, 2010).
A ocorrência das doenças causadas por contaminação fecal gera fortes impactos
econômicos e sociais. Nos Estados Unidos, o gasto anual varia entre 3 a 6 bilhões de dólares
(USDA-ERS, 2012), no Brasil, 140 milhões de Reais (KRONEMBERGER, 2013). Mais da
metade dos casos de doenças e de mortes causadas por patogênicos fecais são em crianças de
0 a 5 anos (KRONEMBERGER, 2013).
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Além dos gigantescos prejuízos para a saúde e bem estar da população e dos gastos
públicos gerados, a contaminação do ambiente urbano e dos recursos hídricos com esgoto
sanitário põe em risco a vida das crianças, diminui fortemente a qualidade de vida das
pessoas, limita o contato com o meio ambiente e o uso dos recursos naturais para consumo,
balneabilidade, lazer, trabalho e renda.
Para minimizar os danos e salvaguardar a população de epidemias, é necessário
estabelecer uma rotina de monitoramento da qualidade das águas superficiais e eficiente
comunicação com a população sobre os riscos do uso do corpo hídrico. Para identificar
contaminação fecal no meio ambiente é necessária a utilização de indicador ambiental, já que
os microrganismos patogênicos são de difícil identificação no meio ambiente. Existem alguns
indicadores físico-químicos que indicam poluição orgânica e que estão relacionados a entrada
de esgoto doméstico, mas só existem dois tipos de bactérias que são indicadores diretos de
contaminação fecal: Escherichia coli e algumas espécies de enterococci. Não há outro
indicador que tenha relação direta com contaminação fecal ou que possa garantir a
contaminação.

3.2 Indicadores de contaminação fecal
Uma bactéria presente em grande quantidade nas fezes, de fácil detecção no meio
ambiente, é um ótimo indicador ambiental, e se seu habitat for exclusivamente intestinos de
mamíferos, torna-se um indicador mais exato. Existe apenas uma bactéria com essas
características, a espécie Escherichia coli, da família Enterobacteriaceae, gênero pertencente
ao grupo dos coliformes.
Um indicador ambiental é um aspecto físico, químico, biológico ou antrópico de uma
alteração benéfica ou maléfica no meio ambiente. Pode-se classificar os indicadores
ambientais em: biológico, social, econômico, químico, físico-químico, climático. São medidas
indiretas que dimensionam, ou quantificam, um determinado impacto, que não pode ser
medido diretamente por ser invisível, intangível ou subjetivo. São utilizados como ferramenta
para identificar e medir essas alterações ambientais de forma viável em relação ao tempo e
custos envolvidos.
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Existem várias técnicas para identificar e medir poluição orgânica na água, como
concentração de sais gerados pela decomposição da matéria orgânica (nitrogênio, fósforo e
potássio), a medição de matéria orgânica dissolvida, e a concentração de oxigênio dissolvido.
Este último é o mais eficiente porque a baixa concentração de oxigênio dissolvido significa
que há um consumo de oxigênio maior do que a produção biológica e dissolução da
atmosfera. Se há um consumo maior do que a produção, a concentração tende a zero. A baixa
concentração de oxigênio mata os peixes e demais organismos aeróbicos. Portanto, a baixa
concentração de oxigênio indica que há mais matéria orgânica na água do que o estado de
equilíbrio do meio, configurando poluição. Oxigênio dissolvido é um excelente indicador
ambiental.
A poluição orgânica é uma oferta exagerada de alimento para bactérias, o que
sustenta o crescimento exagerado destas populações, que quando aceleram seu metabolismo
para uma grande oferta de alimentos, consomem mais oxigênio e se reproduzem mais rápido,
tornando o consumo de oxigênio do meio muito mais acelerado do que a produção pelos
clorofilados e dissolução da atmosfera.
Esse método é eficiente na identificação e medição do impacto de poluição (exato e
preciso), bem como no tempo de execução e custos envolvidos. Por isso é um excelente
indicador ambiental.
O indicador de contaminação fecal no meio ambiente é uma das ferramentas mais
importantes para a saúde pública, consequentemente, para qualquer sociedade. As águas
superficiais e subterrâneas podem estar contaminadas com patogênicos fecais perigosos, que
não podem ser identificados no meio ambiente diretamente porque os testes laboratoriais para
identificar estes patogênicos em amostras de solo ou água, são muito difíceis, dispendiosos
quanto ao tempo e custos, e não são precisos nem exatos (Edberg et al, 2000; Health Canada,
2012). Mesmo durante surtos de doenças em uma determinada região, esses patogênicos não
são detectados no meio ambiente (Health Canada, 2012). Por isso, um indicador de
contaminação fecal precisa ser utilizado para monitorar e avaliar a qualidade das águas.
Os rios e lagos são as partes baixas de uma Bacia Hidrográfica, para onde escorre a
água da chuva que precipita sobre toda aquela área do continente. As chuvas lavam o solo por
ação da gravidade nos declives da Bacia, arrastando pequenas partículas e rochas, micróbios
(bactérias, vírus e protistas), ovos, cistos e larvas de macroinvertebrados (como vermes e
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insetos), sais e matéria orgânica detrítica e dissolvida, para seus talvegues, onde se formam os
rios. Toda a produção de esgotos e de fezes de animais no solo (solos adubados com fezes
para agricultura, áreas de criação de animais, fezes de animais silvestres e domésticos) sobre o
continente é lixiviada para os rios e lagos. É extremamente importante a existência de um
indicador de contaminação fecal na água.
Uma bactéria presente em grande quantidade nas fezes, de fácil detecção no meio
ambiente, é um ótimo indicador ambiental, e se seu habitat for exclusivamente intestinos de
mamíferos, torna-se um indicador mais exato. Existe apenas uma bactéria com essas
características, a espécie Escherichia coli, da família Enterobacteriaceae, gênero pertencente
ao grupo dos coliformes.
O habitat do intestino de animais homeotérmicos provê às bactérias um ambiente
estável em temperatura, umidade, pH, salinidade (equilíbrio osmótico) e alta disponibilidade
de nutrientes essenciais como aminoácidos livres e açúcar. Quando excretadas do intestino,
estas bactérias morrem principalmente pela baixa umidade do solo, salinidade (stress
osmótico), predação, radiação solar e variação de temperatura e pH. Por esta razão é
considerada indicador fecal recente, porque quando detectada no meio ambiente, é uma
evidência de entrada recente de fezes naquele local em quantidade significante ou
representativa, indicando assim a presença de micróbios patogênicos presentes nas fezes, que
causam graves doenças.
Como é inviável a identificação dos patogênicos fecais no meio ambiente, a bactéria
presente em grande quantidade nas fezes de mamíferos, mais fácil de identificar no meio
ambiente por sua abundância, poderia ser o indicador de contaminação fecal e
consequentemente da presença de patogênicos fecais. Mas essa é apenas uma das variáveis
para tornar-se um indicador fecal. É necessário que haja testes laboratoriais para identificação
e quantificação dessa bactéria. Outro fator necessário para ser indicador de patogênicos fecais
no ambiente é sobreviver mais tempo no ambiente do que os patogênicos. Caso contrário, sua
ausência não garantiria a ausência de patogênicos.
Em 1861 a morte do Príncipe da Inglaterra por febre tifoide motivou o Governo
Britânico a gerir o tratamento de esgoto e a qualidade das águas. A partir daí estudaram
formas de monitorar a qualidade da água para consumo humano e, em 1890, a bactéria
Escherichia coli foi escolhida como a bactéria que melhor caracteriza as fezes de mamíferos
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porque está em maior quantidade e é exclusivamente de origem fecal, indicando a
contaminação no meio ambiente (Edberg et al, 2000). Contudo, naquela época não havia
tecnologia para identificar e quantificar essa bactéria de forma prática e em tempo hábil para
ser um indicador ambiental. Eram necessários vários dias e um grande número de culturas e
subculturas em ordem, para identificar a bactéria (Edberg et al, 2000), desclassificando-a
como indicador ambiental. Foi necessário então adotar substitutos menos exatos, mas que
possibilitavam sua detecção e quantificação em tempo e custos viáveis para exames de rotina.
O primeiro substituto para E. coli como indicador fecal foram os coliformes
termotolerantes, teste desenvolvido por Eijkman em 1904. Consiste em identificar E. coli
dentro da cultura de coliformes. Isso porque existiam testes rápidos e práticos para coliformes
e E. coli faz parte desse grupo de bactérias.
Diversos métodos podem ser utilizados para diferenciar ou identificar os gêneros da
família Enterobacteriaceae através de provas bioquímicas, como a capacidade de
fermentar lactose, utilizar citrato, descarboxilar a lisina, entre outras. Existem 49 gêneros na
família, 5 deles fermentam lactose e são chamados de coliformes (BAUMAN, 2014). Então,
com testes bioquímicos que identificam fermentação de lactose, pode-se identificar a presença
de bactérias desses 5 gêneros: Klebsiella, Enterococci, Serratia, Citrobacter e Escherichia.
Dentre esses, Escherichia, Klebsiella e Enterococci habitam intestinos de animais de sangue
quente, sendo que Escherichia tem esse único habitat e os demais são encontrados no
intestino e no meio ambiente e em diversos ecossistemas e abundantemente (BAUMAN,
2014).
Eijkman em 1904 descobriu uma forma de identificar um pequeno subgrupo de
coliformes que continha somente a espécie E. coli e algumas espécies dos gêneros Klebsiella
e Enterobacter. Ele descobriu que, dentre os coliformes (5 gêneros com várias espécies cada
um) poucas espécies suportavam a temperatura de 45 ºC. Realizando o teste de fermentação
de lactose a 45 ºC, identificava-se esse pequeno grupo.
Mas esse teste foi logo eliminado pelo governo dos EUA, por algum motivo (Edberg
et al, 2000). Em 1914 os Estados Unidos adotaram coliformes totais como indicador de
contaminação fecal. No ano seguinte, dois pesquisadores americanos publicaram em
renomadas revistas científicas da época, afirmando que coliformes totais não eram
indicadores de contaminação fecal porque muitas espécies de coliformes não tem origem
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fecal, habitando com abundância diversos ecossistemas do meio ambiente (Frost, 1915 e
Fuller, 1915). Quando não há contaminação fecal, o teste pode identificar somente bactérias
não fecais ou ter a maioria das colônias formadas destas bactérias, não havendo relação com
contaminação fecal porque não são bactérias do intestino.
Na época, o erro de considerar coliformes como indicador de contaminação fecal não
era tão grave porque se acreditava que a maioria dos coliformes era E. coli. Com a tecnologia
desenvolvida, sabe-se que a grande maioria das amostras positivas para coliformes totais não
contem E. coli (Edberg et al, 2000), e que 97% dos coliformes presentes nas fezes humanas
são E. coli (Dufour, 1977). Sendo assim, reduziu-se para quase nula a relação de coliformes
com contaminação fecal.
Em 1970 foi desenvolvido um teste para identificar espécies entre os coliformes
totais, dessa forma ficou claro visualizar que a maioria das bactérias dentre os coliformes
totais não era E. coli (Edberg et al, 2000). Contudo, o método para identificar as espécies
somente era possível realizar em laboratórios especializados com um custo muito elevado
para ser utilizado como análise de água de rotina (Edberg et al, 2000). A partir daí,
sanitaristas voltaram a utilizar coliformes termotolerantes como substituto de E. coli, como
indicador fecal.
Além da descoberta de que na maioria das amostras de coliformes totais não havia E.
coli, foi descoberto pela U. S. EPA que E. coli compreende 97% dos coliformes presentes nas
fezes humanas e 90 a 100% dos coliformes nas fezes de oito espécies de animais domésticos,
incluindo galinhas (Dufour, 1977). Esses estudos provaram que o grupo coliforme não pode
ser utilizado como indicador de contaminação fecal. A detecção de sua presença no meio
ambiente não está relacionada, mesmo em concentrações elevadas, à contaminação fecal.
De 1972 a 1986, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (U.S. EPA)
recomendava como padrão de qualidade de água para recreação uma média mensal de 200
coliformes fecais / 100 mL, tanto para água doce como marinha (U.S. EPA, 1986).
Na década de 1980, pesquisadores da U. S. EPA desenvolveram a tecnologia prática
e de baixo custo para identificar E. coli de forma rotineira. Foi identificado um substrato para
cultura de bactéria que somente pode ser metabolizado por um sistema particular de enzimas
de Escherichia coli. Esse método, denominado de Tecnologia de Substrato Definido, foi
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aprovado pelos pesquisadores de todo o mundo e incluso no guia internacional de padrões de
qualidade para análise de água e efluentes, em 1998 (AWA, 1998).
Com a nova tecnologia em mãos, a U. S. EPA correlacionou a presença de bactérias
com a ocorrência de doenças gastrointestinais na costa leste dos Estados Unidos. As pesquisas
mostram que o aumento nas ocorrências de epidemias de diarreia entre banhistas não estava
correlacionado com o aumento de concentração de coliformes fecais em águas recreacionais.
Foi encontrada uma elevada correlação de E. coli com incidência destas doenças, em corpos
de água doce, e de enterococci, em água do mar (U.S. EPA, 1986). E. coli tem decaimento
rápido em água do mar.
Como resultado, recomendou que os Estados adotassem um novo padrão de
qualidade de água recreacional: média mensal de 35 enterococci/100 ml para água marinha e
126 E. coli ou 33 enterococci / 100 mL para água doce. (Fujioka, 1989; Fujioka e
Byappanahalli, 1996; Fujioka et al, 1999; Health Canada, 2012; U.S. EPA, 1986; Edberg et
al, 2000). Desde então, os Estados americanos utilizam estes indicadores de contaminação
fecal e o Governo Federal, através da U. S. EPA, não considera coliformes fecais como
indicador de contaminação fecal.
Em 2001, no Brasil, o Ministério da Saúde, através da Agência Nacional de
Vigilância Pública (ANVISA), publicou a Resolução n° 12 de 2001, corrigindo a terminologia
“coliformes fecais” para coliformes a 45° C, já que não são de origem fecal, com exceção de
E. coli.
Fujioka (1989) e Hardina e Fujioka (1991) testaram os novos padrões da U.S. EPA
para qualidade de águas recreacionais e constataram que todas as amostras de todos os rios
que pesquisaram no Hawaii estavam com concentrações de E. coli muito acima do padrão de
qualidade estabelecido pelo governo. Concluíram que estes padrões não estavam adequados
para ilhas tropicais. Roger Fujioka, juntamente com outros pesquisadores da Secretaria de
Saúde do Estado do Hawaii, passou a década de 90 estudando indicadores de contaminação
fecal no Hawaii e em Guam, ilhas tropicais, e em todas as publicações, afirmaram que E. coli
não é um indicador de contaminação fecal em ilhas tropicais devido à sua elevada
concentração em todos os corpos d’água recreacionais destas ilhas sem haver correlação com
doenças causadas por patogênicos fecais. (Hardina e Fujioka, 1991; Fujioka et al, 1999).
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Hardina e Fujioka (1991) fizeram o estudo de E. coli no solo das margens de um rio
do Hawaii e constataram uma elevada concentração desta bactéria na superfície do solo, em
média de 1,5 x 106 por 100 g de solo, semelhante ao detectado em margens de rios de Guam,
em Fujioka (1999). Os autores afirmaram que o solo é a fonte de E. coli dos corpos de água
nestas ilhas tropicais.
Como resposta aos pesquisadores do Estado do Hawaii, pesquisadores do Governo
dos Estados Unidos publicaram no ano seguinte, na mesma revista, o artigo: “Escherichia
coli: o melhor indicador biológico de água para consumo humano para proteção da saúde
pública” (Edberg et al, 2000), onde descrevem 130 anos de pesquisas intensas dos mais
renomados centros de pesquisas do mundo para selecionar E. coli como o melhor indicador de
contaminação fecal no meio ambiente.
Edberg et al (2000) mostram que não há nas fezes dos animais de sangue quente
outro tipo de indicador de contaminação fecal eficiente além de E. coli. Sendo essa bactéria o
primeiro indicador fecal identificado pelos pesquisadores, em 1890, sendo o melhor indicador
ainda após 125 anos de pesquisas nos maiores centros de pesquisa do mundo. Afirmam
também que E. coli não cresce de forma significativa no meio ambiente.
As pesquisas que identificaram e provaram que há crescimento significativo de E.
coli no meio ambiente, foram publicadas logo em seguida. As mais importantes publicações
foram as de Solo-Gabrielle (2000); Desmarais, Solo-Gabrielle e Palmer (2002); Craig,
Fallowfield and Cromar (2002; 2004); (Ishii et al, 2006; 2010); Smith et al (2008); Phillip et
al (2009); Brennan et al (2010); Orear e Dalman (2011); e Byappanahalli et al (2006; 2012).
Em 2002 a U.S. EPA reforçou a eficiência de E. coli como indicador de
contaminação fecal quando publicou uma atualização dos critérios de qualidade da água sem
alterar o indicador de contaminação fecal e suas concentrações padrões para qualidade da
água (U.S. EPA, 2002), que haviam sido publicadas em 1986 em U.S. EPA (1986).
Contudo, a década de 2000 foi marcada por estudos consubstanciados, com provas
genéticas, físicas e matemáticas da ineficiência de E. coli como indicador de contaminação
fecal. Foram longos e importantes estudos, embora ainda poucos no aspecto de número de
publicações e regiões geográficas estudadas. Há uma grande necessidade em desenvolver
novos estudos sobre E. coli no meio ambiente, já que, juntamente com enterococci intestinal,
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são os únicos indicadores de contaminação fecal existentes e utilizados amplamente em todo o
mundo.
Em 2012 o Governo do Canadá publicou o Guia para Qualidade da Água
Recreacional do Canadá, onde discute sua posição em relação à Escherichia coli como
indicador de contaminação fecal. Considera esta bactéria como o mais apropriado indicador
de contaminação fecal principalmente devido à correlação matemática entre sua concentração
e o número de casos de doenças gastrointestinais em uma determinada localidade ou região.
Health Canada (2012) apresenta um quadro comparativo dos indicadores fecais
adotados por países ou instituições que estudam o assunto por muito tempo, como a
Organização Mundial de Saúde, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, União
Europeia e Governo da Austrália, como apresentado na Tabela 1 a seguir.

Tabela 1: Indicadores de contaminação fecal estabelecidos pelos Estados Unidos (através da U. S.
EPA), Organização Mundial de Saúde (World Health Organization – WHO), Austrália e União
Européia. Fonte: Health Canada (2012).

País ou Instituição
US EPA
WHO
Austrália
União Européia

Indicador fecal para água doce
E. coli
Enterococci intestinal
Enterococci intestinal
E. coli e Enterococci intestinal

Em 2012 também foi publicada a última versão do guia internacional de métodos de
análise da qualidade da água, Standard Methods for Examination of Water and Wastewater.
Da edição anterior, do ano 2006, para esta última, muitos aprimoramentos e novos métodos
foram desenvolvidos para identificação e quantificação rápida de E. coli em amostras de água
e sedimento. Um dos maiores avanços foi o desenvolvimento do método para detectar e
quantificar coliformes totais e. coli no mesmo meio de cultura, simultaneamente, de forma
prática e rápida, com kits que já vem com a placa de petri de plástico estéril descartável já
contendo o meio de cultura desidratado, e uma membrana de filtração especial para E. coli.
Ainda nesse ano, após todas essas publicações sobre E. coli ambiental, o Governo
dos Estados Unidos publicou a atualização do Guia de Padrões de Qualidade de Águas
Superficiais de 1986, que mantém E. coli como o único indicador para água doce.
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3.3 Escherichia coli ambiental - Estado da arte
A suspeita de que a enterobactérias Escherichia coli não é exclusivamente
hospedeira de intestinos de animais de sangue quente, já teria sido levantada por Burton,
Genilson e Lanza (1987), Fujioka (1988) e Jimenez et al (1989). Os estudos foram
intensificados pela equipe de Fujioka ao longo de uma década. Segundo eles, em ilhas
tropicais, devido principalmente às condições de umidade e temperatura do solo, coliformes
fecais, inclusive Escherichia coli, fazem parte da microbiota natural do solo, não sendo um
indicador de poluição fecal (HARDINA e FUJIOKA,1991 e FUJIOKA et al, 1999).
Burton, Genilson e Lanza (1987), pesquisadores dos Estados do Texas e Mississippi
(EUA), logo após a publicação dos padrões de qualidade microbiológica para balneabilidade
da U. S. EPA em 1986, publicaram uma importante pesquisa sobre a sobrevivência de
bactérias patogênicas e de seu indicador, E. coli, em diferentes tipos de sedimentos de rios.
Estes autores fizeram a pesquisa in vitro com solo contaminado por fezes, controlando os
parâmetros físico-químicos e biológicos semelhantes aos valores encontrados in situ.
Concluíram que estes microrganismos sobrevivem por meses no solo rico em argila com
concentração semelhante às das fezes (108) e decaem na água fazendo do solo uma fonte de
contaminação da água durante esses meses, ou seja, um reservatório de bactérias ao longo do
tempo.
Jimenez et al (1989) compararam águas contaminadas por esgoto doméstico com
águas naturais livres de contaminação fecal em riachos de florestas tropicais, encontrando
concentrações de E. coli semelhantes. Além disso, E. coli se manteve ativa no laboratório por
mais de 5 dias. Estes dois resultados sugerem que essa bactéria tem vida livre no meio
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ambiente e não somente no intestino. Os autores concluíram ser inadequada a utilização desta
espécie como indicador de contaminação fecal recente.
A década de 90 se caracterizou pela intensa discussão sobre a publicação US.EPA
em 1986 sobre a atualização dos padrões microbiológicos de qualidade das águas. Hardina
and Fujioka (1991), como membros do departamento de meio ambiente do governo do
Hawaii, ao investigarem se as águas do Hawaii estavam dentro dos padrões para uso
recreativo, observaram que todos os rios estavam com concentrações muito acima dos padrões
da US. EPA. A partir daí desenvolveram outras pesquisas ao longo da década para investigar
a fonte dessas bactérias já que os esgotos eram tratados com eficiência. Após uma década de
pesquisas, determinaram o solo como a fonte ambiental primária de todos os indicadores
fecais: coliformes fecais, streptococci fecal, E. coli e enterococci. Hardina e Fujioka (1991) e
Fujioka et al (1999) chegaram a duas conclusões significantes: estas bactérias devem estar se
multiplicando no solo do Hawaii, e que o solo é uma significante fonte destas bactérias, que
não está relacionada a concentrações de fezes no ambiente, por isso, os padrões de qualidade
de águas recreacionais da U.S. EPA não são aplicáveis para o Hawaii, segundo eles.
Como resposta às pesquisas realizadas pela equipe do governo do Hawaii, a U.S.
EPA respondeu com a publicação do artigo “Escherichia coli: o melhor indicador biológico
de água para consumo humano para proteção da saúde pública” (Edberg et al, 2000), como foi
dito anteriormente.
A década seguinte foi marcada por grandes descobertas e discussões sobre o assunto,
desencadeadas principalmente pela publicação de pesquisadores da Flórida no ano 2000 que,
assim como o governo do Hawaii, investigaram a fonte da alta concentração de E. coli nas
águas da Flórida, sabendo que os esgotos eram tratados (Solo-Gabriele et al, 2000). Com
estudo bastante consolidado em termos de metodologia e resultados, convenceu a comunidade
científica sobre a naturalização de E. coli no meio ambiente a partir dessa publicação.
Uma das observações importantes da pesquisa de Solo-Gabrielle et al (2000) foi que
no estuário do rio, em períodos de estiagem, as concentrações de E. coli na água aumentavam
significantemente na coluna d’água durante a maré alta, e no solo das margens durante a maré
baixa. Isso sugere que durante a maré baixa há crescimento da população nas margens, que
passava para a coluna d’água na enchente da maré. Essa hipótese foi confirmada com a
identificação da concentração baixa nas margens após fortes chuvas e alta somente após dois
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dias de estiagem, sugerindo a lavagem das margens e posterior crescimento da população no
solo das margens, visto que não há poluição fecal na área de estudo.
A pesquisa mostrou que durante os dois dias após as chuvas terem cessado não havia
variações de concentração de E. coli conforme a maré e nem mesmo picos de concentração na
coluna d’água. Isso indicou que após a lavagem das margens, a concentração de E. coli
somente volta a aumentar depois que as bactérias voltam a se multiplicar nas margens,
levando cerca de dois dias para voltarem a níveis elevados.
O esforço amostral dos efluentes dos esgotos tratados mostrou que esses continham
concentração de E. coli significantemente menor do que a coluna d’água do rio, outro
indicativo de que os efluentes dos esgotos não era a fonte da alta concentração de E. coli na
água.
Resultados importantes sobre crescimento de E. coli no solo e na água foram obtidos
por Solo-Gabriele et al (2000) ao observarem que a fonte de contaminação e de aumento de
concentração de E. coli na coluna d’água do estuário estudado no sul da Flórida (EUA), era o
solo das margens do rio, e que em áreas com umidade do solo ideal para esta espécie, seu
crescimento era exponencial. Para estes autores, o decaimento ocorrido em solos mais úmidos
sugere ser consequência de predação desta bactéria por espécies que tem como fator limitante
a umidade do solo.
A predação é uma das principais causas do decaimento rápido de E. coli no meio
ambiente (DECAMP e WARREN, 1996; 1998; 2000). Outros estudos, além desse, afirmam
que o decaimento dessa bactéria no meio se dava principalmente por limitações de umidade
baixa e granulometria que facilitava a predação. O grão de sílica tem a superfície lisa e
arredondada que deixa a bactéria exposta a predadores. Além disso, seu formato e tamanho
deixam espaços vazios entre os grãos, que permite a circulação de protistas predadores.
Wright et al (1995) mostraram que bactérias estão melhor protegidas de seus predadores em
poros menores que 6 µm porque seus predadores são grandes demais para explorar espaços
com esta dimensão.
Em 2002, este mesmo grupo de pesquisa realizou novos estudos na mesma área
(DESMARAIS, SOLO-GABRIELE e PALMER, 2002), intensificando a investigação da
relação entre o tipo de margem, granulometria e matéria orgânica do solo com o crescimento
de E. coli nas margens do rio sob influência da maré. Aumentaram o número de dias de
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medições em laboratório, chegando a 250 horas e incluíram nos estudos mais dois indicadores
fecais para comparar a eficiência entre eles como indicador fecal, analisando a permanência e
crescimento de três indicadores fecais sob influência da maré: E. coli, enterococci e
Clostridium perfringens.
Esta pesquisa mostrou que C. perfringens permanece por longo tempo no solo e
sedimentos, mas não tem capacidade de se multiplicar no meio ambiente, não teve decaimento
nem crescimento ao longo de 90 horas, ao contrário de E. coli e enterococci, que decaem mas
se multiplicam livremente nas margens sob influência de maré. Também foi observado que C.
perfringens ocorre em solos mais profundos e mais distantes do rio do que os outros dois
indicadores estudados, como se fosse composição natural do solo, e não um indicador fecal.
E. coli e enterococci se concentram próximos ao rio e na superfície do solo e da água.
Também estão relacionados com elevada concentração de matéria orgânica e granulometria
fina.
Desmarais, Solo-Gabrielle e Palmer (2002) também concluíram que as taxas de
crescimento de E. coli e enterococci não tem nenhuma relação com a concentração inicial de
organismos, mas sim com a quantidade de sedimentos incubados. As amostras com 10g de
sedimento tiveram crescimento bem menor do que as de 60g, independentemente da
concentração inicial de organismos.
Craig, Fallowfield and Cromar (2002) com objetivo de identificar o melhor método
de separação da bactéria do sedimento para análise microbiológica, já que o sedimento retido
na membrana que retém as bactérias no processo de filtração da amostra, impede a
visualização de bactérias, tanto das colônias, sob lupa de aumento, quanto das bactérias em
microscópio ótico. Durante a pesquisa perceberam que todas as amostras de sedimento tinham
concentrações de coliformes fecais sempre bem maiores do que nas amostras de água. O que
motivou a equipe a desenvolver uma pesquisa sobre persistência de E. coli no solo e na água.
A pesquisa foi publicada em 2004 como apresentado a seguir.
Estudaram a persistência de E. coli no sedimento e na água em laboratório
inoculando uma determinada concentração em amostras intactas de um estuário do sul da
Austrália, medindo o decaimento ao longo de 30 dias. Os resultados mostraram persistência
prolongada de E. coli no sedimento e não na água, sendo a suspensão deste na água a
contaminação da coluna d’água. Sendo assim, os autores concluem que o uso de rios para
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recreação polui a coluna d’água aumentando significantemente o risco de contaminação e
prejudica ou inviabiliza a utilização da água para outros fins pela perda de sua qualidade.
Byappanahalli et al (2006) investigaram a ocorrência de E. coli em solos de uma
floresta temperada, já que este indicador fecal era associado a solos tropicais e subtropicais.
Tiveram resultado positivo e logo depois, no mesmo ano, fizeram pesquisa da ocorrência e
crescimento de E. coli em condições ambientais extremas de temperatura e umidade do solo
norte temperado, expostos a ciclos de congelamento e descongelamento (Ishii et al, 2006). Os
resultados mostraram que uma mesma população de E. coli permanece no solo temperado
durante congelamento e torna a crescer durante o verão.
Smith et al (2008) fez uma pesquisa semelhante para consolidar estudos anteriores
afirmando que o sedimento e solo são reservatórios de E. coli e que a suspensão destes
causada pela agitação da água e enxurradas, contamina a coluna d’água.
Pesquisa semelhante foi realizada também por Phillip et al (2009), que analisaram a
qualidade da água do mesmo ponto amostral de um rio em momentos com e sem banhistas em
lazer. Perceberam que os sedimentos em suspensão tornavam a água imprópria para banho,
enquanto que quando coletadas amostras da água sem a agitação causada por banhistas, as
análises quantitativas de E. coli acusavam água própria para banho.
Este mesmo grupo de pesquisadores complementou a pesquisa em 2010 (Ishii et al,
2010) na mesma área de estudo marcando geneticamente populações de E. coli para monitorálas em campo, e testaram em laboratório diversos fatores abióticos relacionados ao
crescimento de E. coli no solo. A temperatura e umidade do solo foram os fatores mais
limitantes para as taxas de crescimento, enquanto que a variação de nutriente, não. Apesar de
detectarem populações de E. coli em solos congelados na pesquisa anterior (Ishii et al, 2006),
ao testarem em laboratório as limitações de crescimento destas populações em baixas
temperaturas, observaram que a 15° C não havia crescimento da população, mas as
populações da incubadora a 37° C cresciam.
Outra importante observação de Ishii et al (2010) foi que esta bactéria cresceu
melhor com matéria orgânica complexa do que com compostos simples de carbono. Este
resultado indica que a sobrevivência desta bactéria no meio ambiente não é de uma espécie restrategista, e sim de membro autóctone da comunidade microbiológica do solo. Esta era uma
questão que não tinha sido resolvida até então.
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Na mesma época, na Irlanda, Brennan et al (2010) fizeram pesquisa de E. coli em
solos congelados e o aumento da concentração com o aumento da temperatura do solo,
obtendo resultados semelhantes ao de Ishii et al (2010). Também detectaram alta
concentração de E. coli em solos controlados sem input ou contaminação fecal há nove anos.
Baseando-se nos recentes estudos sobre persistência e crescimento de E. coli em
margens e sedimentos de rios, Orear e Dalman (2011) fizeram uma simples investigação
científica que gerou uma importante conclusão e consolidou os estudos anteriores de SoloGabrielle et al (2000), Desmarais, Solo-Gabrielle e Palmer (2002) e Craig, Fallowfield and
Cromar (2002; 2004), Byapparnahalli et al (2003; 2006) Smith et al (2008) e de Phillip et al
(2009). Eles inocularam E. coli em vinte e quatro amostras de sedimento mais água
esterilizados, e em mais vinte amostras somente de água, também esterilizada. Dessa forma
puderam analisar a ligação direta e restrita da E. coli com sedimento sem intervenção de
predação no decaimento. O resultado foi uma sobrevivência maior de E. coli nas amostras
com sedimento. Eles também fizeram análises no campo verificando se o revolvimento do
sedimento no rio através de atividades de recreação tinha relação com alterações na
concentração de E. coli na água do rio. O resultado foi uma relação direta.
Byappanahalli, Roll e Fujioka (2012) desenvolveram estudo na mesma área de
estudo de Hardina e Fujioka (1991), 20 anos depois, no Hawaii. Desta vez, identificaram
crescimento in vitro de E. coli e enterococci em solos do Hawaii esterilizado, inoculando uma
parte de esgoto em nove partes de solo estéril. Espécies de enterococci intestinal E. coli
cresceram 100 vezes em 4 dias com provas de atividades metabólicas. Concluíram que estes
organismos são parte da microbiota natural do solo.
Em 2012, Byappanahalli et al (grupo dos maiores pesquisadores sobre E. coli
ambiental da década: Byappanahalli, Yan, Ishii, Fujioka, Whitman e Sadowsky) publicaram
estudo sobre os diferentes genomas de E. coli autóctone encontrados por eles quando estavam
em diferentes grupos de pesquisa. Compararam os genomas de E. coli em ambientes
temperados com ambientes tropicais (Hawaii). Concluíram que populações aparentemente
iguais de E. coli em climas extremamente díspares e locais geograficamente distintos,
apresentam cepas de E. coli autóctone do solo genotipicamente diversificada e provavelmente
derivadas de linhagens separadas. Isso apoia a hipótese de que essas bactérias não são únicas
e múltiplos genótipos podem facilmente adaptar-se a tornar-se parte da microflora autóctone
solo.
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Além dos fatores genéticos encontrados, em experimento in vitro, uma mistura de
nove partes de solo esterilizado e uma parte de esgoto sanitário, a concentração de E. coli
aumentou 100 vezes em 4 dias. Estes autores também observaram atividade metabólica
intensa desta espécie no solo. O crescimento acelerado da população, juntamente com a
detecção da atividade metabólica, sugere que estes organismos podem viver no meio ambiente
como parte da microflora.
Os estudos de Byappanahalli, Roll e Fujioka (2012) e Byappanahalli et al (2012)
confirmam a teoria e afirmações da equipe do Governo do Hawaii do século passado, quando
passaram a década de 90 tentando convencer o governo dos Estados Unidos a considerar que
os padrões de qualidade de águas estabelecidos pelo governo Federal através da U. S. EPA
não serviam para as águas do Hawaii porque E. coli era um organismo natural do meio
ambiente. Na época, com raros estudos sobre o assunto para fundamentar seus resultados nem
mesmo equipes de pesquisadores estudando esse assunto, as publicações de Hardina e Fujioka
(1991) e Fujioka et al (1999), foram não considerados como verdade devido à falta de método
mais consolidado e mais pesquisas sobre o assunto. Após uma década de estudos confirmando
suas conclusões da década de 90, Roger Fujioka participou do grupo de pesquisa que publicou
em 2012 os artigos mais consolidados cientificamente no tema: Byappanahalli, Roll e Fujioka
(2012) e Byappanahalli et al (2012).
Os estudos que investigaram a naturalização de E. coli no meio ambiente foram os
de Desmarais, Solo-Gabriele e Palmer, (2002), Craig, Fallowfield and Cromar (2004),
Byappanahalli et al (2006), Smith et al (2008), Phillip et al (2009), Ishii et al (2006; 2010),
Brennan et al (2010), Byappanahalli, Roll e Fujioka (2012) e Byapparnahalli et al (2012),
sendo os resultados de Solo-Gabriele (2000) importantes descobertas sobre o crescimento de
E. coli nas margens de rios, identificando sua multiplicação no meio ambiente como fonte de
contaminação das águas. A maioria estudos relacionados à permanência e crescimento de E.
coli no solo concluem que esta bactéria está associada a sedimentos, permanecendo e se
reproduzindo, sendo uma fonte de contaminação da água a própria margem do corpo d’água.
Sendo que na coluna d’água há uma menor concentração devido ao rápido decaimento da E.
coli neste meio principalmente devido à predação. O solo torna-se um abrigo para bactérias
contra radiação solar e predadores (DAVIES et al, 1995; DECAMP e WARREN, 1996; 1998;
2000; SOLO-GABRIELE et al, 2000; ISHII et al, 2006; 2010; BRENNAN et al, 2010).
Quanto mais fino o sedimento e menor a porosidade do solo, mais protegidas as bactérias
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ficam dos seus predadores, que são maiores do que os poros (DECAMP e WARREN, 2000;
WRIGHT et al, 1995).
A partir da publicação de Orear e Dalman (2011) os pesquisadores anularam a
hipótese de associação de E. coli ao sedimento para proteção contra predadores. Mas ainda
não foi descoberto qual o motivo de sua dependência do sedimento para sobrevivência nem
mesmo que tipo de ligação a bactéria tem com a partícula ou floculados de sedimento.
Os trabalhos sobre a relação direta de E. coli com sedimento foram: Orear e Dalman
(2011), Solo-Gabriele et al (2000), Desmarais, Solo-Gabriele e Palmer (2002), Craig,
Fallowfield and Cromar (2002; 2004), Smith et al (2008) e Phillip et al (2009) e
Byappanahalli, Roll e Fujioka (2012).
Grupos de pesquisa de matemática também publicaram, na década de 2000, artigos
com inovações e discussões sobre a relação de E. coli com sedimento. Isso porque os
microbiologistas e gestores da qualidade das águas utilizam modelos matemáticos de
dispersão da concentração de bactérias em corpos d’água. Estes modelos são foram
desenvolvidos e aprimorados por matemáticos e engenheiros e não levavam em consideração
a adsorção da bactéria à partícula de argila.
A discussão iniciada na década de 2000 gerou a necessidade de alterar os modelos
matemáticos de concentração de bactérias em corpos d’água no tempo e no espaço. A
associação de microrganismos com partículas de sedimento se tornou um dos principais
fatores de complicação para identificar a origem, transporte e destino dos micróbios em
sistemas aquáticos (JAMIESON et al, 2005).

3.4 Modelagem e simulação matemática da dispersão hídrica

Um indicador ambiental é potencializado ou enriquecido através de modelos
matemáticos. No caso de indicadores de poluição (hídrica, atmosférica ou do solo) modelos
de dispersão do poluente dão uma maior precisão e exatidão do que o monitoramento através
de coleta e análise de amostras. Contudo, o modelo deve cercar todos os processos naturais
envolvidos na fonte, transporte e destino do poluente.
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Os modelos matemáticos geram uma simulação da pluma de poluente no meio de
forma muito semelhante à pluma gerada na realidade. Os resultados da simulação são
conferidos com amostras reais e são muito próximos. Os modelos precisam das amostras reais
para introduzir dados na simulação e depois para conferir os resultados. A grande vantagem
dos modelos é que conseguem desenhar toda a extensão da pluma de poluição, identificando o
alcance do poluente e as concentrações em toda a extensão da pluma em função do tempo o
do espaço. Dessa forma indica quando e onde devem ser coletadas amostras para conferir os
resultados de concentração.
Para dispersão de bactérias em corpos d’água, até o início deste século eram
utilizados modelos de dispersão de orgânicos com a simulação da autodepuração em águas
naturais. Até o ano de 2005, os esforços matemáticos para modelagem do comportamento da
concentração de bactérias em água superficiais consideravam que todos os micróbios na água
encontravam-se na forma livre flutuante, e não adsorvidos em partículas de sedimento
(JAMIESON et al, 2004; 2005; BAI e LUNG, 2005).
Quando se trata de modelagem de transporte e destino de bactérias no rio, a adsorção
das bactérias a partículas de sedimento muda a identificação da fonte, transporte, destino e
taxa de decaimento dessa bactéria porque:


o transporte de uma bactéria livremente flutuante é hidraulicamente diferente
do transporte de uma bactéria adsorvida a uma partícula de sedimento ou a
flocos de sedimento (JAMIESON et al, 2004, 2005; BAI e LUNG, 2005;
KUMAR, JAISWAL e KUMAR, 2010; AO, NISHIDA e SAKAMOTO, 2009;
REHMANN e SOUPIR, 2009);



adsorção aumenta o tempo de vida da bactéria (BURTON, GUNNISON e
LANZA,

1987;

DESMARAIS,

CRABILL

et

al,

SOLO-GABRIELE

1999;
e

SOLO-GABRIELE,

PALMER,

2002;

2000;

CRAIG,

FALLOWFIELD e CROMAR, 2002, 2004; ISHII et al, 2006; SMITH et al,
2008; PHILLIP et al, 2009; REHMANN e SOUPIR, 2009; ISHII et al, 2010;
BRENNAN et al, 2010; OREAR e DALMAN, 2011; BYAPPANALLI et al,
2012).
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As bactérias estão associadas ao solo da margem e ao sedimento no leito do
rio, constituindo entradas do poluente ao longo do curso do rio (BURTON,
GUNNISON e LANZA, 1987; CRABILL et al, 1999; HARDINA e
FUJIOKA, 1991; FUJIOKA et al, 1999; SOLO-GABRIELE, 2000;
DESMARAIS,

SOLO-GABRIELE

e

PALMER,

2002;

CRAIG,

FALLOWFIELD e CROMAR, 2002, 2004; ISHII et al, 2006; SMITH et al,
2008; PHILLIP et al, 2009; REHMANN e SOUPIR, 2009; ISHII et al, 2010;
BRENNAN et al, 2010; OREAR e DALMAN, 2011; BYAPPANALLI et al,
2012);
Jamieson et al (2005) desencadearam uma série de pesquisas de alteração dos
modelos matemáticos relacionados à distribuição da concentração de bactérias na coluna
d’água, considerando adsorção irreversível entre bactéria e partícula de sedimento e, a partir
daí, introduziu coeficientes de dispersão, taxas de deposição e coeficientes de particionamento
para a associação da bactéria com sedimento.
Após os resultados de Jamieson et al (2005), no mesmo ano, Bai e Lung (2005)
desenvolveram uma modelagem a partir do Código de Dinâmica de Fluidos Ambiental
(modelo matemático), modificando-o. Foi estabelecida uma relação linear de adsorção para
obter uma concentração de bactérias na coluna d’água dependente da taxa de adsorção. Eles
consideram a adsorção reversível das bactérias nas partículas do sedimento.
Os estudos vêm mostrando que as bactérias estão associadas a partículas finas de
sedimento em ambientes aquáticos (AO, NISHIDA e SAKAMOTO, 2009; BAI e LUNG,
2005; JAMISON et al, 2005; OREAR e DALMAN, 2011; PANDEY, SOUPIR e
REHMANN, 2012; REHMANN e SOUPIR, 2009), contudo, a natureza dessa associação
ainda não foi estudada. Nem o tipo de ligação física nem a relação com o tipo de partícula, já
que diferem na estrutura física (molecular), portanto em suas propriedades de ligação com
demais moléculas.
Existem dois tipos de adsorção de bactérias a partículas: fraca, resultante da força de
van der Waals; e forte, exercida por apêndices celulares ou polímeros extracelulares
excretados pela célula. A adsorção fraca é considerada um processo reversível, enquanto que
a forte, irreversível (AO, NISHIDA e SAKAMOTO, 2009; BAI e LUNG, 2005; JAMISON et
al, 2005).
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Bactérias e demais sólidos suspensos em ambientes aquáticos tem carga negativa e
deveriam repelir uns aos outros, contudo, em soluções como rios, com alta concentração de
eletrólitos, a força repulsiva é suprimida e a força atrativa de van der Waals atrai essas
partículas (AO, NISHIDA e SAKAMOTO, 2009; BAI e LUNG, 2005; JAMISON et al,
2005). Acredita-se que as bactérias são atraídas a partículas do sedimento pela força de van
der Waals e então secretam polímeros para uma ligação permanente ou irreversível
(JAMISON et al, 2005).
Em 2009, Ao, Nishida e Sakamoto (2009), desenvolveram um estudo comparando os
resultados do modelo matemático com adsorção reversível com a irreversível, chegando a
conclusão de que os resultados da simulação para adsorção reversível representam melhor os
dados coletados no campo, ou seja, estão mais próximos da realidade. Contudo, a falta de
estudos relacionados a ligação da bactéria a partículas de areia, silte e diferentes tipos de
argila não permite uma afirmação dessa natureza porque para cada tipo de sedimento
suspenso, pode haver diferentes tipos de ligação de bactérias com partículas na coluna d’água.
A partícula de argila tem propriedades de forte adsorção devido à alta carga
eletrolítica nas superfícies de suas placas porque é formada por micro placas sobrepostas. Ver
a Figura X, estrutura química e microscópica da argila Montimorlonita, segundo Paiva et al
(2008). Essa estrutura gera uma superfície específica da partícula de argila até 10.000 vezes
maior do que do grão de areia ou silte, a depender do tipo de argila, como apresentado na
Tabela 2 a seguir. A argila Montmorilonita tem a maior superfície específica dentre elas, 800
m²/g. Isso significa que 6g dessa argila tem uma superfície igual área de um campo oficial de
futebol.

(I)

(II)
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Figura X – (I) Estrutura da argila Esmectita – Montimorilonita; (II) Microfotografias obtidas em
Microscópio Eletrônico de (a) Montimorilonitas naturais e (b, c e d) modificados por sódio. Fonte:
Paiva, Morales e Díaz (2008).

TABELA 2: Superfície específica das partículas de areia e dos diferentes tipos de argila. Fonte: Nesse
(2011).

PARTÍCULA
Areia (0,1mm)
Caulinita
Ilita
Montmorilonita
Haloisita
Vermiculita
Clorita

Superfície Específica (m²/g)
0,03
10 – 20
80 – 100
800
40
5 – 400
5 – 50

Além das propriedades de adsorção da argila, a bactéria E. coli possui fímbrias de
adesão em sua superfície (Figura Y) como estratégia evolutiva para não ser arrastada de seu
habitat (BULLITT e MAKOWSKI, 1995; YONG-FU et al, 2009), como intestinos e uretra,
porque morrem no meio externo. Segundo esses autores, a resistência física das fímbrias de
adesão é muito alta e, segundo Mortezaei et al (2015) se estendem e contraem rapidamente.
A adesão em partículas de sedimento é uma forma de evitar o arraste pela água e
permanecer em um habitat seguro. Quando arrastadas podem ser levadas para o mar, onde
morrem, ou outros habitats com condições físicas e químicas agressivas para a bactéria.

FIGURA Y: Microfotografia eletrônica de E. coli e suas estruturas chamadas de fímbrias. A barra de
escala na fotografia tem 0,5 µm. Fonte: Mortezaei et al (2015)
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A barra de escala da microfotografia eletrônica da Figura Y tem 0,5 µm e a partícula
de argila varia de 4 a 0,2 µm. A superfície muito elevada da argila, com sua carga eletrolítica
elevada na superfície externa e interna de suas placas tem força de atração com a superfície da
bactéria. Essa propriedade da argila mais a força de adesão das fímbrias de E. coli, geram uma
forte ligação entre E. coli e argila.
As estruturas das fímbrias representam que E. coli tem a ligação com partícula do
sedimento do tipo forte ou irreversível (AO, NISHIDA e SAKAMOTO, 2009; BAI e LUNG,
2005; JAMISON et al, 2005).
Por isso, nos modelos matemáticos de dispersão de bactérias em rios, a adsorção das
bactérias a sedimentos suspensos é melhor representada quando considerada irreversível.
Dessa forma, os resultados de Ao, Nishida e Sakamoto (2009) podem não estar corretos para
transporte de E. coli em rios, já que considera que as bactérias se desassociam das partículas
de sedimento ao longo do tempo. Para E. coli não acontece dessa forma.
Os resultados da modelagem de Bai e Lung (2005) (Figura 1) também foram
alcançados considerando adsorção reversível de E. coli a partículas, estando em desacordo
com os dados coletados em campo por Orear e Dalman (2011), que detectou uma relação
direta da concentração de E. coli na água com sedimentos suspensos, como apresentado na
Figura 2.

FIGURA 1: Resultado da pesquisa de BAI e LUNG (2005)

Embora o gráfico de Orear e Dalman (2011) apresentado na Figura 2 seja a
representação da concentração em segundos, e na Figura 1 em horas, os demais resultados de
Orear e Dalman (2011), sustentam a hipótese de adsorção irreversível, como comparação da
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concentração de um corpo hídrico após a suspensão de sedimentos por banhistas e depois de
horas sem suspensão, obtendo uma relação direta entre concentração de sólidos suspensos e
concentração de E. coli.

Turbidez (UTN)

E. coli (NMP/100ml)

Tempo em segundos
FIGURA 2: Resultado da pesquisa de Orear e Dalman (2011).

Rehmann e Soupir (2009) utiliza a equação de convecção-difusão para entender a
relação da concentração de bactérias nas margens e no sedimento do leito do rio com a
concentração de sedimentos e de bactérias na coluna d’água. Uma das variáveis do modelo é a
taxa de adsorção de bactérias a partículas de sedimento suspenso na coluna d’água. Esse
modelo abrange todas as entradas de bactéria na coluna d’água e a relação com a partícula de
sedimento na fonte, transporte e destino de bactérias da coluna d’água.
Rehmann e Soupir continuaram os estudos sobre a relação da concentração de E. coli
na água com a concentração no solo e sedimento. Em 2012 publicaram uma nova pesquisa
(Pandey, Soupir e Rhemann, 2012) que envolveu intensiva coleta de dados no campo e
aprofundamento da teoria de adsorção da bactéria com o sedimento, relacionando o tipo de
partícula com a taxa de adsorção e de erosão, aprimorando também a solução para a taxa de
ressuspensão.
Kumar, Jaiswal and Kumar (2010) não faz relação de bactéria com sedimento porque
trabalha somente a dispersão de solutos no rio. Apresentam modelagem sofisticada para
dispersão de soluto a partir da equação de convecção-difusão utilizando variáveis que

41

resolvem três problemas: dispersão de soluto ao longo de um fluxo constante através de um
meio não homogêneo; dispersão de soluto temporariamente dependente ao longo do fluxo
uniforme através de um meio homogêneo, e dispersão de soluto ao longo de fluxo
temporariamente dependente através de um meio não homogêneo.
Embora esse modelo não trate da relação de bactérias com sedimento, em rios com
alta concentração de argila em suspensão, pode ser útil para simular a dispersão de bactérias
ao longo do rio já que elas estão aderidas em cerca de 80 a 100% dos sedimentos suspensos
(HIPSEY et al, 2006; JAMIESON et al, 2005).

3.4.1 Teoria da transferência de massa (convecção-difusão)

A partir da Lei da Conservação da Espécie (ou conservação de massa), derivou-se a
teoria da transferência de massa, representada pela equação de convecção-difusão (ou
advecção-difusão). Isso porque o transporte de massa ocorre em movimentos preferenciais e
difusos ao mesmo tempo (convergindo e difundindo), ou somente convergindo para uma
direção preferencial (daí o nome convecção), ou somente de forma difusa (direções
múltiplas).
Convecção é a transferência de massa devido a um movimento preferencial bem
definido, como o fluxo do rio ou em duto (transferência de massa de líquidos), ou corrente de
ar na atmosfera (transferência de massa de ar), por exemplo.
Já o fenômeno da difusão é a transferência de massa que segue um gradiente de
concentração, obtendo um movimento radial ou de múltipla direção. A convecção, por ter um
movimento preferencial bem definido, pode anular a propriedade de difusão. Canalizar um
corpo hídrico é o mesmo que direcionar, ou seja, dar somente uma direção para dispersão,
enquanto a difusão tem várias direções, como ocorre em um lago ou qualquer outro fluido
confinado.
A equação completa da Lei de Transferência de Massa inclui todas as direções da
dispersão natural da massa. Trata-se de uma equação diferencial parcial (por isso utiliza-se o
símbolo “ ” com as variáveis. Cada termo da equação representa a variação da concentração
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(variável dependente), que varia com o tempo (variável independente) e com o espaço
(variável dependente da concentração e do tempo). Onde o primeiro termo do primeiro
membro da equação é a variação da concentração (C) com o tempo (t), e os demais termos
desse membro, as velocidades médias (U, V ou W) da variação da concentração em relação às
direções x, y e z, respectivamente.
(

)

(

)

(

)

Quando o fenômeno da convecção anula a difusão, como é o caso de rios e qualquer
outro tipo de canalização (convecção), os termos da equação que representa a variação de
concentração em relação às direções laterais (y) e profundidade (z) são iguais a zero, se
tornando em uma equação diferencial parcial de convecção, onde a concentração varia com o
tempo e com o deslocamento na direção preferencial, que é o fluxo do rio de montante a
jusante (x):
(

)

Onde R é a taxa de decaimento natural, da concentração, no meio ambiente.
A concentração da matéria orgânica no rio se degrada ao longo do tempo e do espaço
devido à atividade microbiológica natural do meio ambiente. A variação da concentração da
poluição hídrica orgânica é analisada a partir da observação dos níveis de oxigênio dissolvido
na água, já que as bactérias consomem oxigênio proporcionalmente à quantidade de matéria
orgânica consumida.
Além da degradação natural do poluente orgânico, a dispersão do mesmo ao longo
do rio tem a concentração atenuada quando transportado rio abaixo. Essa propriedade física
de dispersão hídrica está associada a outros fatores físicos (sedimentação, ressuspensão,
granulometria, etc), químicos (densidade, viscosidade, aglutinação, floculação, etc) e
biológicos (adsorção, floculação, predação, etc) que devem estar inseridos na equação para
melhor simulação matemática da realidade.
Para o estudo da transferência de massa microbiológica, por exemplo, deve-se
adicionar fatores especiais à equação geral de transferência de massa como decaimento da
bactéria e fatores associados à adsorção a partículas de sedimento.
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A representação de microrganismos adsorvidos a partículas de sedimento foi um
grande avanço dos modelos matemáticos de convecção-difusão ao se adequar às novas
descobertas da relação das bactérias com as partículas de sedimento, que altera drasticamente
o comportamento de dispersão deste poluente ao longo do rio, como já explicado
anteriormente.
Muitas soluções analíticas da equação de convecção-difusão foram desenvolvidas
para melhor representar a dispersão de poluentes em corpos d’água. Uma bastante utilizada
globalmente, publicada em 1925, é o modelo matemático Streeter-Phelps, que é amplamente
utilizado até a atualidade porque descreve o processo de autodepuração, ou seja, a degradação
da matéria orgânica ao longo rio e do tempo, analisada a partir dos níveis de oxigênio
dissolvido.
Contudo, a análise de fonte, transporte e destino de bactérias na coluna d’agua dos
rios teve um grande avanço a partir do ano de 2005, quando deixaram de ser analisadas como
indivíduos flutuantes livres e passaram a ser consideradas como seres aderidos a partículas de
sedimento em suspensão (JAMIESON et al, 2005; BAI e LUNG, 2005; KUMAR, JAISWAL
e KUMAR, 2010; AO, NISHIDA e SAKAMOTO, 2009; REHMANN e SOUPIR, 2009).
Jamieson et al (2005) desencadearam uma diversidade de análises mais complexas
da equação de convecção-difusão quando introduziram efeitos de adsorção de bactérias a
partículas do sedimento, alterando o comportamento de transporte e destino de
microrganismos na dispersão hidrodinâmica.
A partir de então, muitas soluções analíticas desta equação foram publicadas,
aprimorando para maior proximidade do problema real da natureza instável de transporte de
solutos, levando em consideração a falta de homogeneidade do meio e questões
microbiológicas, como a aderência de bactérias a partículas de sedimento.
Rehmann e Soupir (2009) deram continuidade aos estudos de Jamieson et al (2005),
desenvolvendo uma equação mais complexa e completa para identificar a importância da
interação entre a coluna d’água e sedimento das margens e do leito do rio, na concentração de
bactérias nos rios. De forma que sua solução analítica inova enriquecendo o modelo com as
questões da origem ou fontes das bactérias que estão na coluna d’água, enquanto que os
demais modelos analisam o transporte e destino das mesmas.
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Kumar, Jaiswal e Kumar (2010) envolve na resolução da equação de convecçaodifusão, coeficientes variáveis importantes que tornam o modelo matemático mais sofisticado,
considerando a adsorção das bactérias com floculados de partículas de sedimento e a relação
da dispersão das bactérias com coeficientes de velocidade e difusão.

3.4.1.1 Streeter-Phelps: Plug flow system
O modelo Streeter-Phelps, como foi dito anteriormente, é um modelo matemático
antigo, clássico e utilizado internacionalmente. Trata de forma genérica sobre a depuração da
matéria orgânica em rios ao longo do tempo e do espaço, a partir do balanço de massa do
consumo de oxigênio no rio.
Balanço de Massa – DBO (L):
; estado estacionário

(equação 1)

kd: taxa constante de deoxidação

Balanço de Massa OD (C) estado estacionário:
;

deoxidação

reaeração

ka: taxa constante de reaeração
kd: taxa constante de deoxidação
Fazendo D = Cs - C (déficit de OD):

Resolvendo Equação 1:
seguinte forma:

, a equação de Street-Phelps pode ser escrita da
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Cuja solução é:


Para déficit D:



Para concentração de OD (C):

3.4.1.2

(

)

(

)

Solução analítica de Kumar, Jaiswal e Kumar (2010)

Kumar, Jaiswal e Kumar (2010) desenvolvem uma solução analítica para a equação
linear de convecção oriunda do princípio da conservação da massa inserindo soluções de
contorno para aproximar a simulação matemática com as particularidades do rio onde
pretende-se calcular convecção-difusão de solutos. Uma importante consideração dos autores
para desenvolver a solução analítica foi usar a relação direta entre o coeficiente de dispersão
D, e velocidade uniforme u.
Eles desenvolveram diferentes soluções de contorno para meios homogêneos e nãohomogêneos e para cada um destes, entrada de concentração uniforme e com aumento
contínuo. Para a área de estudo da presente pesquisa, nos interessa discutir a solução para o
meio homogêneo com entrada de concentração uniforme.
(

)

Onde C é concentração de bactérias; t, tempo; x, espaço; D0, coeficiente de dispersão
constante; u0, velocidade uniforme constante.
Kumar, Jaiswal e Kumar (2010) introduzem uma nova variável independente
utilizando uma transformação:
∫
Aplicando essa transformação na equação anterior, tem-se uma equação mais
aprimorada:
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A expressão para velocidade em uma região longitudinalmente finita 0 ≤ x ≤ L,
segundo Jaiswal et al (2009), é:

, onde a = b/L.

A velocidade aumenta de um valor u0 em x = 0, para um valor u0 (1 + b) em

x

= L.
As constantes D0 e u0 podem estar referidas ao coeficiente de dispersão e velocidade
em x = 0.

Portanto, a equação diferencial parcial torna-se:

Utilizando duas condições de contorno:
(1)

,

(2)

,

x=0; t>0

x→∞; t≥0

A solução de contorno inicial pode ser escrita nos termos da nova variável de espaço
X como:
C (X, t) = 0, X ≥ 0; t = 0

C (X, t) = C0, X = 1/a; t > 0

, X = 0; t ≥ 0
Usando a transformação Z = - lnX,

Onde

e as condições inicial e de contorno tornam-se:
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3.4.1.3

Modelo de Rehmann e Soupir

Rehmann e Soupir (2009) desenvolveram um modelo de análise da fonte, transporte
e destino de E. coli na coluna d’água a partir de sua interação com a concentração de E. coli
na margem considerando ainda o crescimento da população no solo. Esse modelo difere os
demais principalmente por tratar da fonte e não somente do transporte e destino da bactéria na
coluna d’água.
Este modelo prevê as medidas de campo de Jamieson et al (2005). Provê uma
abordagem sistemática para situações gerais de interação entre sedimento e água e determina
os parâmetros que mais influenciam na concentração de bactérias no solo e na água.
Reforçando os estudos de Hipsey et al (2009) e fundamentando-se nele, Rehmann e Soupir
(2009) tratam as concentrações e fontes de E. coli, bem como os parâmetros físicos
envolvidos, da água e do sedimento separadamente, como no esquema gráfico da Figura 1. De
forma que descreve a concentração de E. coli na coluna d’água e no solo da margem
separadamente e a relação entre elas, considerando a concentração de bactéria no leito do rio
(margem e fundo) fonte de entrada de bactéria na coluna d’água, como mostra a Figura 3.
A equação de Rehmann e Soupir (2009) descreve o fluxo, o transporte de
sedimentos, crescimento e decaimento microbiano. Nove parâmetros estão embutidos em dois
números adimensionais: o número Damko¨hler Da, ou a razão entre as escalas de tempo de
advecçao e crescimento líquido, e a interação do sedimento, parâmetro S, ou a razão do
aumento ou decaimento de micróbios no sedimento e na coluna d’água. Aplicações desse
modelo ilustram a importância do sedimento no transporte, crescimento e decaimento de E.
coli na coluna d’água.
O número de Damko¨hler representa o efeito de escala de tempo da convecção e o
crescimento líquido de bactéria:

onde Kn1 é a taxa líquida de crescimento de

bactéria na coluna d’água; L é o comprimento de alcance; U é velocidade média. De forma
que L/U é a escala de tempo da convecção.
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O número S é a interação de troca de bactérias entre o sedimento e a coluna d’água:
, onde: β2 = C2/C1, taxa da concentração no sedimento e coluna d’água; kn2 é taxa
líquida de crescimento no sedimento, Kn1 é a taxa líquida de crescimento de bactéria na
coluna d’água, H1 é profundidade da coluna d’água, e H2 é profundidade do sedimento
contendo micróbios.

Crescimento líquido na coluna d’água
Taxa de crescimento kn1

Coluna d’água – Concentração C1
Profundidade da
coluna d’água – H1

Aderido ao sedimento – Fração aderida fa

Advecção –
velocidade média U

Sedimentação

Ressuspensão

velocidade w

velocidade vr

Fluxo de entrada lateral
Fluxo por comprimento qlat
Concentração lateral Clat

H2
Sedimento – Concentração C2
Crescimento líquido no sedimento
Taxa de crescimento kn2
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Comprimento de alcance L

FIGURA 3: Modelo esquemático dos processos (em negrito) envolvidos na simulação matemática de
Rehmann e Soupir (2009), bem como dos parâmetros que as concentrações de E. coli no solo e na
água dependem. Fonte: Rehmann e Soupir (2009).

PROCESSOS NA COLUNA D’ÁGUA
De acordo com o modelo esquemático apresentado na Figura 1, a equação diferencial
parcial de primeira ordem (porque a variável dependente C depende de duas variáveis, t e x,
por isso estão com o símbolo ) estabelecida para a coluna d’água é dada por:

A = área transversal do rio
C1 = Concentração de micróbios na coluna d’água
C2 = Concentração de micróbios no sedimento
Clat = Concentração de micróbios no fluxo lateral
Fr = fluxo de ressuspensão
H1 = profundidade da coluna d’água
kn1 = taxa líquida de crescimento na coluna d’água
qlat = fluxo de entrada lateral
t = tempo
U = velocidade média
w = velocidade de sedimentação de micróbios
x = coordenada do sentido do fluxo

O primeiro membro da equação (

) representa o termo de convecção do

rio.
O primeiro termo do segundo membro representa a taxa líquida de crescimento de E.
coli na coluna d’água e o segundo termo, a redução da concentração de E. coli na coluna
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d’água devido à sedimentação das mesmas. O terceiro termo, o fluxo de ressuspensão das
bactérias sedimentadas.
O quarto termo do segundo membro representa o input lateral, escoamento por
unidade de comprimento (qlat) a uma concentração (Clat) contribuindo para a coluna d’água.
A taxa da concentração na coluna d’água e fluxo de entrada (

) é chamada de

,

que é calculada segundo a equação abaixo:
(

)

A = área transversal do rio
C1 = Concentração de micróbios na coluna d’água
Cin = Concentração de micróbios no fluxo vindo da superfície do solo
Clat = Concentração de micróbios no fluxo lateral
qlat = fluxo de entrada lateral
L = comprimento de alcance
U = velocidade média
λ = parâmetro da variação espacial de C1, definido na a seguir
(

)

PROCESSOS NO SEDIMENTO DO LEITO DO RIO
A distribuição de concentração de bactérias no sedimento é governada pela equação
diferencial ordinária:

O primeiro membro da equação representa a variação da concentração de bactéria
com o tempo. No segundo membro, o primeiro termo é a taxa líquida de crescimento de
bactérias no sedimento. O segundo termo representa a sedimentação. Na equação apresentada
anteriormente a esta, que governa a concentração na coluna d’água, esse mesmo termo tem
sinal negativo (porque a água perde sedimentos p o leito do rio). Da mesma forma, terceiro
termo, que representa a ressuspensão, tem o sinal trocada entre as equações da água (C1) e do
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leito (C2). Na equação da água, a ressuspensão é entrada (+) de E. coli, e na equação do leito,
é saída (-) de E. coli. Ou seja, a fonte de uma equação é o sumidouro da outra.
A taxa da concentração no sedimento e coluna d’água chama-se

e é calculada

pela equação abaixo:

fa = fração aderida
H2 = profundidade do sedimento contendo micróbios
kn2 = taxa líquida de crescimento no sedimento
vr = velocidade de ressuspensão

ws = velocidade de sedimentação do sedimento

Segundo as referências bibliográficas citadas nesta pesquisa sobre concentração de E.
coli no solo em relação à coluna d’água, ou seja, a relação de C2 com C1, ou melhor,
chama-se

, que

, tem valor entre 10 a 10.000, dentre os trabalhos publicados sobre sobrevivência

de E. coli fecal no solo e sobre sobrevivência e crescimento de E. coli ambiental no solo das
margens.

3.5 Conceitos, definições e utilização de indicadores fecais estabelecidos
na legislação brasileira
A legislação brasileira adota o grupo coliformes como indicadores de contaminação
fecal, além da espécie E. coli. Tanto coliformes totais como termotolerantes são estabelecidos
como indicadores, sendo que como padrão de qualidade para balneabilidade o indicador fecal
é coliformes termotolerantes podendo ser substituído por E. coli, como resolve a Resolução
CONAMA 357 de 2005. E para potabilidade (consumo humano), o indicador é coliformes
TOTAIS, podendo ser substituído por E. coli, como estabelece a Portaria 2.914 de 2011 do
Ministério da Saúde.

52

A Portaria ANVISA nº 2.914 DE 2011 apresenta conceitos relativos a contaminação
fecal e seus indicadores ambientais, estabelece padrão de potabilidade da água, e ações de
investigação, controle, mitigação e remediação para casos de identificação de contaminação
fecal em águas utilizadas para consumo humano.
Define E. coli como o indicador mais eficiente mas estabelece medidas de coliformes
TOTAIS como indicador de potabilidade da água para consumo humano de forma a substituir
testes de E. coli.
Esta Portaria da ANVISA apresenta o seguinte quadro, estabelecendo seus
parâmetros de potabilidade da água para consumo humano:

E impõe as seguintes condições:
§8.º Em complementação, recomenda-se a inclusão de pesquisa de organismos
patogênicos, com o objetivo de atingir, como meta, um padrão de ausência, dentre outros, de
enterovírus, cistos de Giardia spp e oocistos de Cryptosporidium sp.”
§9.º Em amostras individuais procedentes de poços, fontes, nascentes e outras formas
de abastecimento sem distribuição canalizada, tolera-se a presença de coliformes totais, na
ausência de Escherichia coli e/ou coliformes termotolerantes, nesta situação devendo ser
investigada a origem da ocorrência, tomadas as providências imediatas de caráter corretivo e
preventivo e realizada nova análise de coliformes.”

A CETESB (Companhia Estadual de Tecnologia em Saneamento Básico),
agência ambiental do Estado de São Paulo, desenvolveu o Índice de Qualidade da
Água em 1977, baseando-se nas Normas da U. S. EPA de 1970 (CETESB, 2014),
quando ainda não existia teste rápido para E. coli e ainda era utilizado coliformes
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totais como indicador, antes mesmo da sua substituição por coliformes
termotolerantes, em 1972, nos Estados Unidos (EDGARD et al, 2000).
Ou seja, a Norma U. S. EPA 1970 já havia sido atualizada por estudos
científicos em 1972. A Norma Técnica de 1972, por sua vez, durou até 1986, quando
os Estados Unidos já tinham em mãos o teste rápido de E. coli (EDGARD et al,
2000). Mas, o IQA (índice de qualidade da água) continuou a utilizar coliformes
totais e depois termotolerantes até 2010, visto que a CETESB somente passou a
utilizar E. coli como indicador fecal preferencial em 2011 (CETESB, 2014), mesmo
assim, indicando sua possível substituição por termotolerantes, visto que a legislação
brasileira estabelece coliformes como indicadores de contaminação fecal até os dias
atuais.

3.6 Ecologia de microrganismos
Analisar o crescimento e decaimento de populações de bactérias exige estudo
aprofundado da interação da espécie com o meio, ou seja, com os aspectos físicos, químicos,
biológicos e antrópicos do ambiente onde se insere. Os organismos vivos são sensíveis às
condições do ambiente, como radiação solar direta, stress hídrico, excesso de nutrientes,
espécies invasoras, oportunistas, patogênicas, predadores, solo/substrato, temperatura,
pressão, entre outras condições naturais (que inclui as antrópicas). A ecologia é o estudo das
relações do organismo com o meio que habita (Krebs, 1994), eco significa casa.
A ecologia de microrganismos é complexa porque não é possível medir ou coletar
alguns dados sobre a espécie em seu meio natural. Algumas informações podem ser coletadas
no campo, mas muitos dados somente podem ser avaliados no laboratório, que foge da
complexa rede das condições ambientais às quais os microrganismos são bastante sensíveis.
Pesquisas em laboratório produzem sistemas ambientais fechados, livre de
interferências externas que geram variações complexas e fogem do controle do pesquisador.
Além disso, permite que parâmetros ambientais naturais possam ser reproduzidos e
controlados, como variações de temperatura e umidade do solo.
Por outro lado, não é possível criar um meio semelhante ao natural devido às
condições da atmosfera, radiação solar, hidrologia, micróbios e macrofauna (predação e
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competição), entrada de nutrientes, entre outros fatores que se inter-relacionam e geram uma
diversidade de situações complexas que acabam não sendo consideradas nos ensaios in vitro.
Os estudos em laboratório são importantes para avaliar a interferência de algum fator
ou parâmetro sobre o objeto de estudo. Para investigar o comportamento ou desenvolvimento
de um organismo no meio ambiente é fundamental que sejam observadas e coletadas
informações in situ, sendo os ensaios in vitro uma ferramenta adicional na investigação.
Parâmetros importantes para o crescimento de bactérias no meio ambiente são:
radiação solar, temperatura, umidade, oxigênio dissolvido, granulometria, competição e
predação. Pesquisas anteriores apontam temperatura, umidade, granulometria e predação
como os fatores críticos para E. coli (Byappanahalli et al, 2003; 2006; Ishii et al 2006 e 2010;
Solo-Gabriele, 2000).
O clima influencia significativamente as populações bacterianas do solo porque os
fatores temperatura e umidade são regulados pelo clima e oscilações da maré (em áreas sob
sua influência). As chuvas também são responsáveis pela lixiviação do solo.
A granulometria também é um fator muito importante na concentração, persistência e
crescimento de E. coli no solo, pesquisas mostram que esta bactéria sobrevive mais em
granulometria fina provavelmente por se proteger melhor de predadores e por aumentar seu
poder de adesão ou fixação em partículas menores (BRENNAN et al, 2010; DECAMP e
WARREN, 1996; 1998; 2000; WRIGHT et al, 1995). As partículas finas de sedimento
também retêm por mais tempo a umidade, fator importante para a sobrevivência de E. coli
(Byappanahalliet al, 2006; Ishiiet al 2006 e 2010; Solo-Gabriele, 2000).

4. MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 Área de estudo
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A pesquisa foi desenvolvida no Nordeste do Brasil no Estado de Sergipe, na Bacia
Hidrográfica do Rio Sergipe a cerca de 40 km da costa brasileira e a menos de 1200 km da
Linha do Equador, como apresentado na Figura 4.
Para realização desta pesquisa foi feito um levantamento hidrogeográfico do Estado
de Sergipe para identificar uma área de estudo que atendesse às necessidades dos objetivos da
pesquisa e de logística do método. As características necessárias foram:


Bacia Hidrográfica sem poluição fecal a montante da área de estudo, inclusive
sem pastagens e agricultura;



margem argilosa;



acessibilidade compatível com o tempo máximo de transporte e análise das
amostras.

O trecho do Rio Sergipe que faz a divisa entre os Municípios Santa Rosa de Lima,
Divina Pastora e Nossa Senhora das Dores (Figura 5) atende às características, com alguns
limites de acessibilidade, sendo possível a coleta em 3 pontos amostrais na estação de baixa
pluviosidade e apenas 2 em períodos de chuvas intensas, quando o rio fica com a vazão cinco
vezes maior.
O Rio Sergipe está sob jurisdição federal porque percorre dois Estados: nasce na
Bahia e percorre por Sergipe até o Oceano Atlântico. O trecho do rio estudado é considerado
pela Agência Nacional de Águas (Brasil), como um dos trechos de rios federais de especial
interesse para gestão de recursos hídricos do país, segundo a Portaria 62 de 2013.
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Oceano Atlântico

Linha do Equador

Oceano Atlântico

FIGURA 4: Localização da área de estudo na Bacia do Rio Sergipe no Estado, no Brasil e
em relação à Linha do Equador e Oceano Atlântico. Fonte: o autor.
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Trata-se de uma região com relevo moderadamente acidentado que manteve-se
relativamente preservado da ocupação humana, agricultura e pecuária devido a geomorfologia
da região. Toda a Bacia Hidrográfica a montante da área de estudo possui grande quantidade
de morros de baixo porte, como uma região serrana de baixa altitude.
O rio tem cerca de 15 m de largura e a profundidade varia de poucos centímetros a 1
m a depender do perfil transversal do canal ao longo do rio. O leito é argiloso, intercalando
trechos com maior energia ou vazão, onde aflora o leito de argila pura compacta, com trechos
de menor energia a margem e o leito são uma mistura de areia nas diversas granulometria,
com argila e muita matéria orgânica devido à mata ciliar preservada e densa. Aparecem
grandes depósitos de areia grossa trazidas de alguma região da Bacia a montante em grandes
cheias com vazão que chegam a 30 m³/s. A mata ciliar mostra marcas de vazões superiores.
A montante da área de estudo a Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe está coberta com
vegetação nativa degradada. Em algumas áreas encontram-se mata ombrófila primária, em
outras, mata de capoeira, mas, como foi dito anteriormente, não há criações de gado
representativas, nem fazendas, nem grandes plantações em um raio de 10 Km a montante da
área de estudo devido à geologia e geomorfologia do entorno. Contudo, a vegetação nativa foi
degradada ao longo dos séculos para obtenção de madeira. Até os dias atuais a vegetação, em
estágio primário de desenvolvimento devido à retirada da vegetação original, ainda é cortada
para uso da lenha.
Fora do raio de 10 Km, a pecuária a montante é extensiva e de baixa densidade, com
médias de número de cabeças de gado/km² iguais a 63 em Nossa Senhora das Dores, 80 em
Moita Bonita, 60 em Ribeirópolis, 65 em São Miguel do Aleixo e 76 em Nossa Senhora
Aparecida.
A Figura 3 apresenta o limite da Bacia do Rio Sergipe com os limites dos
municípios. Na Figura 4, a imagem de satélite do entorno da área de estudo mostra as sedes
Municipais a montante mais próximas, as quais estão a mais de 15 Km de distância da área de
estudo, são elas:






Moita Bonita – 16 Km a Oeste;
Nossa Senhora das Dores – 16 Km a Nordeste;
Ribeirópolis – 25 Km a Noroeste;
São Miguel do Aleixo – 28 Km a Noroeste;
Nossa Senhora de Aparecida – 31 Km a Noroeste
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FIGURA 3: Limite da Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe e dos Municípios que a compõe. A seta
verde indica a divisa dos Municípios Nossa Senhora das Dores, Santa Rosa de Lima e Divina Pastora,
onde encontra-se o trecho do Rio Sergipe estudado. Fonte: SERGIPE (2002).
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FIGURA 4: Imagem de Satélite da área de estudo (Norte no canto superior direito). Os marcadores
amarelos são os pontos de coleta de dados. Fonte: Google Earth.

A classe geomorfológica dominante representada por Relevos Dissecados em
Colinas e Interflúvios Tabulares que cobrem a porção central, nordeste e norte da área de
estudo.
A Figura 5 apresenta o modelo de elevação do terreno da Bacia Hidrográfica a
montante da área de estudo. Quanto mais próximas são as linhas topográficas, maior é a
declividade do terreno. As margens são, em muitos trechos, as vertentes dos morros.
A geologia é apresenta bastante heterogeneidade, sendo caracterizada por formações
sedimentares nos locais de coleta de dados que abrangem litotipos representados por rochas
calcárias e arenitos, passando para formações ígneas e metamórficas, abrangendo litotipos
formados por rochas Metavulcânicas Básicas e Intermediárias, Mármores, Quartzitos,
Metagranitos, Gabro, Anfibolitos na região do Domo de Itabaina. Essas unidades geológicas
cobrem a maior parte da Bacia representada pela área de estudo, principalmente nas terras a
montante dos pontos de coleta.
As unidades pedológicas são representadas quase na sua totalidade por solos
podzólicos vermelho amarelo e solos litólicos e uma pequena faixa de latossolos na porção
nordeste da bacia próxima as áreas de coleta. O leito e margens do rio apresentam
afloramento de maciços de argila.
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FIGURA 5: Modelo de Elevação da área de estudo. Fonte: o autor – modelagem matemática.
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A Figura 6 mostra os Pontos amostrais em relação ao ponto da estrada de acesso ao
rio e à sede do Município Santa Rosa de Lima. O Ponto 1 está fora dos limites desse
Município e encontra-se na divisa entre Divina Pastora (à direita do Ponto 1) e Nossa Sra das
Dores (à esquerda). Os Pontos 2 e 3 encontram-se em Nossa Sra das Dores.

FIGURA 6: Rio Sergipe. Norte vertical. As setas representam as direções das fotos apresentadas a
seguir. Seta laranja-Figura 7; rosa-Figura 8; preta-Figura 9; azul-Figura 10; verde-Figura 10.

Percebe-se que bem próximo à área de estudo, à jusante, há uma planície de
inundação do rio, que se alarga a jusante devido a influência da maré e porque a área de
estudo está no limite da Bacia Sedimentar Sergipe-Alagoas. De forma que a Bacia Sedimentar
vai do Ponto 1 até o Oceano Atlântico. O mar adentra o canal do Rio Sergipe até a sede do
Município Riachuelo, que fica 8 km ao sul da sede de Divina Pastora.
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FIGURA 7: Fotografia no local e direção da seta laranja da Figura 6. Fonte: o autor.

P1 margem esquerda

FIGURA 8: Fotografia no local e direção da seta rosa da Figura 6. Fonte: o autor.
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FIGURA 9: Fotografia no local e direção da seta preta da Figura 6. Fonte: o autor.

P2 margem direita

FIGURA 10: Fotografias dos locais e direções das setas amarela (à esquerda) e azul (à direita) da
Figura 6. Fonte: o autor.

O leito do rio apresenta afloramento de maciços de argila consolidados (Figuras 11 e
12). Esse tipo de geologia mantém o terreno acidentado, vertentes e margens verticalizadas,
talvegues estreitos devido à resistência dos maciços de argila à erosão, que são compactos
como uma rocha que ao toque solta finas partículas, como uma pedra de sabão molhada. Por
isso, em períodos de estiagem a água fica translúcida e em período de chuvas, com muita
argila em suspensão. Devido à resistência à erosão, as chuvas arrastam partículas soltas de
argila do maciço. Sua granulometria e estrutura mineral em forma de placas com elevada
superfície específica, faz com que não sedimentem, tendo uma velocidade de sedimentação
de, no máximo, 0,0002 cm/s a 25° C em repouso (GREEN e PERRY, 2008).
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FIGURA 11: Margens verticalizadas do leito do rio de maciço de argila. Acima, margem direita do
Ponto 1 de coleta. A transparência da coluna d’água mostra o maciço de argila no fundo. Abaixo, o
detalhe da consolidação do maciço de argila: não houve como penetrar o corer de PVC. Fonte: o autor
– coleta de dados.
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FIGURA 12: Margem esquerda do Ponto 1 de coleta de amostras. As duas imagens superiores
mostram o grande maciço de argila. A imagem inferior mostra um pedaço solto de maciço de argila.
Fonte: o autor – coleta de dados.
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4.2 Clima
A região está a cerca de 40 km da costa brasileira, apresentando uma média
pluviométrica mensal histórica conforme apresentado no gráfico da Figura 13, que apresenta a
precipitação mensal normal climática estabelecida pelas médias mensais dos anos de 1961 a
1990 (Normal Climatológica 61 – 90) (INMET, 2015).

Normal Climatológica 61 - 90 para área de estudo
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FIGURA 13: Pluviosidade média normal para a área de estudo. Fonte: INMET (2015).

A temperatura é elevada e varia pouco ao longo do ano devido à proximidade da
região à Linha do Equador. O mês de abril, normalmente (Normal Climatológica 61 – 90),
tem temperaturas diárias máximas e mínimas de 31 e 22 ºC (FIGURAS 14 e 15). No ano 2014
apresentou temperaturas mais elevadas do que o normal (FIGURAS 15 e 16).
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FIGURA 14: Temperaturas máximas diárias no mês de abril. Fonte: INMET (2015)

FIGURA 15: Temperaturas mínimas diárias no mês de abril. Fonte: INMET (2015)

O mês de maio apresenta temperatura diária média normal (Normal Climatológica 61
– 90) 1 ºC menor do que o mês de abril. Embora o mês de abril tenha sido mais quente em
2014, o mês de maio, nesse ano, teve temperatura normal (dentro da Média Normal
Climatológica), como mostra as Figuras 16 e 17.
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FIGURA 16: Temperaturas máximas diárias no mês de maio. Fonte: INMET (2015)

FIGURA 17: Temperaturas mínimas diárias no mês de maio. Fonte: INMET (2015)
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4.3 Coleta de dados

4.3.1 Determinação dos pontos amostrais
Foi realizada uma campanha de reconhecimento da área e ensaios piloto em março
de 2014, final da estação de estiagem. Esta campanha de campo teve objetivo de identificar os
pontos de coleta das amostras, ou seja, os trechos do rio com margem argilosa e acessível para
coleta com segurança e a uma distância compatível com o tempo de preservação das amostras.
Foi realizada uma coleta para um ensaio piloto.
Foram identificados três pontos amostrais, apresentados na Figura 8, no item “Área
de Estudo”. O Ponto 3 foi amostrado somente no dia 16 de abril porque no dia 5 de maio
percebeu-se que em esse ponto não tem acesso em dias que o rio está cheio. Por esta razão foi
substituído por pontos na margem esquerda dos pontos amostrais P1 e P2, já que inicialmente
os pontos de coleta eram na margem direita dos 3 pontos.

4.3.2

Método de amostragem
Antes da coleta de cada amostra de solo foram feitas coletas da água da margem a

cerca de 5 cm do ponto de coleta do solo. De forma que as amostras de solo da margem eram
feitas logo acima da linha d’água.
As amostras de água sempre eram coletadas antes da coleta de solo para não
provocar suspensão de sedimento na água, e o pesquisador sempre coletava água antes de
passar pelo local de coleta.
Para coleta de água e solo foram realizados os procedimentos de coleta estabelecidos
no guia internacional de métodos de análise de água de APHA, AWWA e WEF (2012).

Foram realizadas coletas de dados no campo em cinco dias: 16 de abril (início do
período chuvoso), 19, 22 e 30 de maio (período de chuvas). Como dito anteriormente, a coleta
de solo no dia 16 de abril foi realizada na margem direita dos três pontos amostrais. No dia 5
somente na margem direita dos pontos P1 e P2; nos dias 19 e 22 acrescentou-se um ponto na

70

margem esquerda de P1; e no dia 30 foram feitas as duas margens para os dois pontos de
coleta.
As coletas para medição de concentração de E. coli foram feitas simultaneamente às
coletas dos seguintes parâmetros físicos e químicos:
•

Coluna d’água: vazão, temperatura, salinidade, oxigênio dissolvido.

•

Solo da margem: temperatura, granulometria e umidade

Para determinar a vazão do rio foi utilizado o método de flutuador, de forma a medir
o tempo que um flutuador qualquer percorre uma determinada distância, obtendo a velocidade
da superfície da água e corrigindo para a velocidade na coluna d’água com o fator de correção
de velocidade em canais de rios 0,85 (ANA e CETESB, 2011). Multiplicando a velocidade
pela área do corte transversal do canal do rio no local onde deseja-se medir a vazão. A
quantidade de água que passa por esta área em um determinado tempo, constitui a vazão
naquela área.
A temperatura da água do rio foi medida com termômetro digital, a salinidade com
refratômetro, e oxigênio dissolvido através do método de Winkler conforme APHA, AWWA
e WEF (2012).
A temperatura do solo da margem foi medida com termômetro de mercúrio inserindo
a ponta de captação de temperatura do termômetro de 2 a 3 cm de profundidade.

4.3.2.1

Coleta de água

A coleta de água foi feita de cinco a dez centímetros de profundidade no meio do
canal do rio e próximo à margem, de dois a cinco centímetros de distância da margem. Para
análise microbiológica foram utilizadas garrafas de vidro de boca larga com capacidade para
300 ml e tampas de rosca, autoclavadas.
Para evitar contaminação das amostras de água pela suspensão de sedimentos na
água pelo pesquisador instantes antes da coleta, primeiramente foram coletadas as amostras de
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água antes das coletas de solo tendo cuidado ao entrar para ter o mínimo de suspensão e
coletar em áreas a montante de onde o pesquisador passou no leito do rio.
As amostras para análise de oxigênio dissolvido foram coletadas em frascos de DBO
com tampa de rolha de vidro e seguido os cuidados para não formação de bolhas dentro da
garrafa (Figura 18). Os reagentes do método de Winkler foram colocados no momento da
coleta da amostra (Figura 19) na seguinte ordem: 1 ml de sulfato de manganês e, logo depois,
1 ml de iodeto alcalino.
As amostras para medição de OD e E. coli foram imediatamente acondicionadas em
gelo e analisadas no laboratório em período médio de 10 horas.

FIGURA 18: Método de coleta de água para análise de oxigênio dissolvido.
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FIGURA 19: Adição dos reagentes para análise de oxigênio dissolvido pelo método de Winkler: 1 ml
de sulfato de manganês e, logo depois, 1 ml de iodeto alcalino.
Fonte: o autor – coleta de dados.

4.3.2.2

Coleta de solo

O ponto de coleta do solo foi imediatamente acima da linha d’água, como mostra a
Figura 20. O solo foi coletado com espátulas de aço inox autoclavadas. Os 5 cm superiores do
solo foram coletados, armazenados em garrafas de vidro de boca larga com capacidade de 300
ml, também autoclavadas, e colocados em caixa térmica com gelo. Estas amostras serviram
para medição de concentração de E. coli e da umidade do solo.

FIGURA 20: Método de coleta de solo da margem. Ponto 2, dia 30 de maio.

A umidade das amostras foi determinada pela diferença de peso entre a amostra com
umidade preservada e a mesma amostra seca após 24 horas em estufa com temperatura entre
105º e 110° C. As amostras foram pesadas em balança analítica imediatamente após a retirada
da estufa.
A cerca de 10 a 20 cm do ponto de coleta de E. coli no solo da margem, foi feita
coleta de solo (cerca de 5 cm superiores) para análise granulométrica. A coleta para
granulometria foi feita com uma pá de jardinagem e armazenada em sacos plásticos. Foram
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congeladas até o momento do procedimento para granulometria no Laboratório de Bentos
Costeiros (LABEC) do Departamento de Biologia da UFS.

4.4 PLUVIOMETRIA
Os dados pluviométricos foram obtidos a partir das medidas registradas na estação
automática do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), localizada no Município Propriá,
já que esta é a estação localizada em área com dados pluviométricos mais semelhante ao da
área de estudo no período em que foram coletados os dados, como mostra a Figura 21
(SEMARH/CEMESE, 2010).
Existem apenas 3 estações do INMET em Sergipe. As estações do Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (INPE), em maior número, estão abandonadas e desativadas. Das 3
estações do INMET, duas se aproximam do perfil pluviométrico da área de estudo,
Itabaianinha e Propriá, mas essa última está localizada em região com perfil pluviométrico
histórico mais próximo do perfil da área de estudo apresentado na modelagem matemática da
SEMARH/CEMESE (2010) (Figura 21). Além disso, os dados da Estação de Propriá se
encaixam perfeitamente com os dados de vazão do rio coletados na área de estudo.
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ESTAÇÃO INMET
PROPRIÁ

FIGURA 21: Mapa com modelagem matemática da chuva normal no mês de maio em Sergipe. Fonte:
SEMARH/CEMESE (2010). Os marcadores amarelos informam a localização das 3 estações
meteorológicas do INMET. O círculo vermelho informa a localização da área de estudo.

4.5 Granulometria
Após a coleta, as amostras foram acondicionadas em freezer a temperatura de -20 °C.
Cada amostra foi colocada em becker com capacidade para 5 L, adicionado água destilada até
que fosse atingida a marcação máxima e agitado com bastão de vidro. Após sedimentação,
que durou cerca de 7 a 15 dias a depender da concentração de argila, a água foi descartada
com cuidado para não haver ressuspensão de sedimento. Mais água destilada foi adicionada e
misturada. Esse procedimento de lavagem de sais minerais da amostra foi repetido três vezes.
Depois de lavadas, as amostras foram transferidas para maceradores de porcelana
devidamente identificados e levadas para estufa a temperatura de 60°C por um período de 48
a 72 horas, e então maceradas ao ponto de pó.
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De cada amostra foram pesados 100 g em balança de precisão, os quais foram lavados
em peneira com malha de 2 µm. A fração retida na peneira (sedimento grosso) foi colocada
em estufa a 60°C por um período de 48 a 72 horas.
Para retirar o grande volume de água necessário à lavagem para a peneiração de
sedimentos finos da amostra (silte + argila), a fração que passou pela peneira ficou em
repouso para decantação por mais de um mês devido à alta concentração de argila e coloidais.
A água foi retirada com cuidado para não ocorrer perda de argila por ressuspensão.
A cada becker com amostra de sedimentos finos, foram adicionados 5 g do dispersante
pirofosfato de sódio (Na4P2O7), que tem a função de desassociar as partículas de argila. As
misturas foram agitadas por misturador elétrico por 10 min cada e então transferidas para
provetas de 1 L. O volume das provetas foi completado com água destilada para realização do
método de pipetagem para medição de concentração de argila.
Esse método baseia-se na Lei de Stokes – velocidade de queda de uma partícula em
coluna d’água. De forma que, sabendo o tempo de queda da argila para 10 cm de altura, podese determinar a concentração de argila neste ponto visto que as demais partículas já estarão
sedimentadas. Uma alíquota de 20 ml pode ser seca em estufa em 24h e com o peso do
sedimento seco pode-se aferir a concentração de argila na amostra.
Foi coletado 20 ml da suspensão de argila a 10 cm de profundidade após 7h e 26min
de ter agitado a amostra por 40 vezes. O tempo foi determinado pela tabela de tempo de
sedimentação da argila em água a 24° C (temperatura em que se encontravam as amostras no
momento da pipetagem da alíquota de 20 ml).
Com o peso da argila em 20 ml, determina-se o peso de argila da amostra no total (em
1 L). Sabendo o peso de sedimento grosso e de argila, a diferença para 100 g será de silte.
Para medir o peso de sedimento grosso, colocou-se na estufa para secar, depois em
dessecador, e então pesou-se em balança de precisão.
Para determinar as frações de areia, colocou-se a amostra seca de sedimentos grossos
em uma sequência de 13 peneiras. Passou-se um pincel sobre as frações retidas em cada
malha ou peneira, para desfazer os pequenos torrões ou aglomerados. Depois o conjunto de
peneiras sobrepostas, contendo a amostra, foi para um agitador elétrico por 10 minutos. O
material retido em cada malha foi pesado em balança de precisão de quatro casas decimais,
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relacionando o conteúdo à abertura da malha, ou seja, ao tamanho do grão. Dessa forma foi
determinada as concentrações das frações de areia.
Devido à retenção de partículas que ficam presas nas malhas finas das peneiras e à
absorção de umidade do ar durante o processo de peneiração, foi calculado o erro de medição
das frações de areia. O erro significa a diferença entre o peso da amostra no momento em que
é retirada do dessecador, e após a peneiração. A Norma Técnica da CETESB L 6.160 de 1995
(CETESB, 1995), estabelece que se houver um erro igual ou maior a 5%, o ensaio deve ser
refeito.
Amostras do sedimento fino (silte + argila) foram analisadas a laser para comparação
com os dados obtidos com o método de pipetagem. As amostras de finos foram analisadas no
laboratório do Programa de Pós-Graduação em Geociências e Análise de Bacias da
Universidade Federal de Sergipe. Os resultados foram semelhantes, variando com uma
diferença de 1 a 2% de argila/silte, por isso foram consideradas os teores (%) de silte e argila
feitos a laser. As amostras P3 e P2e foram realizadas integralmente a laser, já que passaram
integralmente pela peneira de 1 mm de abertura e o equipamento a laser somente faz leitura
de amostras com grãos menores que 1 mm.
A granulometria a laser consiste em deixar as partículas suspensas em água através do
agitador do equipamento, para que a luz possa medir do diâmetro médio de cada partícula
suspensa. Por isso que apenas amostras com partículas menores que 1 mm podem ser
processadas, porque ficam em suspensão na velocidade da água possível para o
funcionamento do equipamento. Automaticamente faz cinco leituras da amostra para obter
uma média, diminuindo o erro da medição das partículas pelo laser.

4.6 Método de contagem de Escherichia coli na água

O método foi realizado segundo Standard Methods for Examination of Water e
Wastewater (APHA, AWWA e WEF, 2012). O procedimento foi realizado em triplicata para
cada amostra. Volumes de 25 ml da amostra foram filtrados a vácuo em placas porosas
membranas de ésteres de celulose com 47 mm de diâmetro e 0,45µm de porosidade, brancas,
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quadriculadas e estéreis. A filtração foi realizada em capela com chama acesa, utilizando
luvas estéreis e assepsia do ambiente com álcool a 70%. As membranas foram colocadas na
placa de vidro porosa utilizando pinças esterilizadas e flambadas.
Após filtração na membrana, a mesma, contendo a amostra, foi colocada, utilizando
pinça esterilizada e flambada, em placa estéril de 5 cm de diâmetro com tampa, contendo
meio de cultura Endo Agar estéril produzidas na Alemanha pelo fabricante Sartorius e
certificadas pela ISO 7704, que vem de fábrica desidratado e foi hidratado com água destilada
estéril conforme recomendado pelo fabricante, cerca de cinco minutos antes de colocar a
membrana com a amostra no mesmo.
As membranas utilizadas acompanham o kit do fabricante Sartorius, são chamadas
de membranas filtrantes de nitrato de celulose (ésteres de celulose) Sartorius Stedim Biotech.
Foi escolhida, para realização desta pesquisa, uma membrana de estrutura porosa
especial chamada 0.45 µm HighFlow, que possibilita um maior fluxo diminuindo o tempo de
filtração da amostra. Esse fator possibilitou a filtração de amostras com argila, que bloqueiam
os poros diminuindo o fluxo da filtração levando cerca de 5 min para filtrar 10 ml com
diluição 1:10.
Outro importante motivo da escolha desta membrana foi porque sua tecnologia
garante um melhor crescimento de E. coli do que as membranas tradicionais, de forma que é
beneficiado o crescimento da colônia de cada unidade formadora (UFC) filtrada, facilitando a
contagem das UFC’s sobre as membranas. Assim como as outras membranas filtrantes
Sartorius Stedim Biotech 0.45 µm, as membranas 0.45 µm HighFlow, que fazem parte desse
grupo, também foram certificadas, testadas e verificadas de acordo com a ISO 7704.
Para cada amostra foi utilizado um conjunto de filtração esterilizado em autoclave.
Antes de cada amostra ser filtrada, 50 ml de água estéril foram filtrados e duplicata (25 ml
cada) para um controle negativo em duplicata garantindo a esterilização de todo o
equipamento e segurança contra contaminação das amostras durante todo o procedimento.
As placas de controle e as que continham as amostras ficaram de 20 a 30 minutos na
capela próximas à chama de Bico de Bunsen e então transferidas para estufa bacteriológica a
37º C por 20 horas, como indicado pelo fabricante do meio de cultura, para então contabilizar
as unidades formadoras de colônia de E. coli.
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Este meio de cultura permite identificar colônias de coliformes totais, que variam da
cor rosa claro ao escuro próximo a cor de vinho; e de E. coli que tem cor rosa escuro próximo
a cor de vinho, diferenciadas por um brilho metálico e mais facilmente diferenciada por um
ponto escuro na face inferior da membrana (Figuras 22 e 23).
O brilho metálico é pouco visível a olho nu porque as colônias são muito pequenas e
brilho pode aparecer sobre toda a superfície da colônia, apenas no centro ou apenas nas
bordas, por isso, difícil de apresentar em fotografia macroscópica, sendo mais fácil identificar
e contar as colônias de E. coli pela face inferior da membrana. Nas placas de cultura
apresentadas na Figura 24, há confluência de colônias com elevação central e com toda a
superfície coberta pelo brilho metálico, podendo ser visualizado na fotografia.

FIGURA 22: A mesma membrana vista pela face superior (imagem à esquerda) e inferior, mostrando
uma elevada concentração de coliformes totais (incontáveis) e resultado negativo para E. coli. Fonte: o
autor – coleta de dados experimentais.

FIGURA 23: Face inferior da membrana com resultado pisitivo para E. coli, que são os pontos
escuros. Fonte: o autor – coleta de dados experimentais.
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FIGURA 24: Placas de cultura com amostras apresentando brilho metálico sobre toda a superfície da
colônia de E. coli.

A concentração de E. coli na água é dada, segundo APHA, AWWA e WEF (2012)
pelo número de E. coli por 100 mL, e é calculada da seguinte forma:

onde C é a

concentração de E. coli por 100 mL; n é a soma do número de colônias nas três placas da
triplicata; e v é o volume (mL) total da amostra filtrado para as três membranas.

4.7 Método de contagem de E. coli no solo

O método foi realizado segundo Standard Methods for Examination of Water e
Wastewater (APHA, AWWA e WEF, 2012). Foram preparadas diluições de sedimento em
solução de peptona a 0,1% estéril. As amostras de solo coletadas nos dias 16 de abril e 5 de
maio foram diluídas na proporção 1:10 com 10 g de solo e 90 ml de solução peptonada estéril.
Devido ao número de colônias incontáveis nas placas de cultura, no dia 19 de maio foi
realizada diluição de 1:100 com 1 g de solo para 100 ml de água pepetonada estéril. Com esta
diluição, as colônias passaram a ser contáveis mas ainda em grande número, dificultando a
contagem. No dia 22 de maio passou-se a utilizar a diluição de 1:1000, com 0,5 g em 500 ml
para diluição.
A mistura foi colocada em agitador magnético por dez minutos e rapidamente, antes
da sedimentação, foram coletadas as alíquotas para a filtração a vácuo, conforme o método
estabelecido em APHA, AWWA e WEF (2012). Esse método foi publicado por estas
instituições internacionais somente na edição de 2012 a partir da demanda científica de
pesquisas sobre E. coli no solo.
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Os materiais utilizados e procedimentos realizados para preparação das placas de
cultura e de controle foram os mesmos descritos para contagem de E. coli nas amostras de
água, no item anterior.
Nas placas de cultura com as amostras de solo as colônias de bactérias não podem ser
visualizadas por cima da membrana porque ficam cobertas de solo, portanto, somente as
colônias de E. coli podem ser identificadas porque aparecem como um ponto escuro na face
inferior da membrana (Figura 25), conforme indicado pelo fabricante.
As diluições 1:10 de solo deixavam uma espessa camada de solo sobre a membrana
(Figura 25) que dificultava o fluxo da filtração, por isso foram filtrados somente 10 ml da
diluição. As diluições de 1:1000 deixavam uma fina camada de solo, sendo possível filtrar
amostras de 25 ml, como foi o caso das amostras do dia 30 de maio. A tecnologia Sartorius de
membranas 0.45 µm HighFlow facilitou a filtração das amostras de solo porque a argila cobre
os microporos da membrana diminuindo o fluxo da água. Esta tecnologia permite um maior
fluxo em microporos de 0,45 µm em relação às membranas tradicionais.
O cálculo da concentração de E. coli no solo é feito, segundo APHA, AWWA e
WEF (2012), através da equação:

onde C é o número de E. coli por grama de solo

seco; n é o número de colônias na placa de petri; x é a percentagem de solo seco da amostra
de solo, expressa em número decimal; e d é a diluição utilizada, expressa em número decimal.
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FIGURA 25: As duas fotos superiores apresentam uma mesma placa e as inferiores, outra placa. Face
superior da membrana (do lado esquerdo) com amostra de solo com diluição 1:10 filtrada. As imagens
da direita mostram a face inferior (rosa escuro) com pontos escuros identificando colônias de E. coli.

4.8 Análise estatística dos resultados da filtração em membrana

A confiança do número de unidades formadoras de colônias em uma membrana (ou a
soma da contagem em duplicata ou triplicata) por 100 ml, obtido através do método de
filtração em membrana, tem precisão de 95% (APHA, AWWA e WEF, 2012). Ou seja, se
fosse filtrado 25 ml da mesma amostra 100 vezes, 95 membranas teriam o resultado dentro do
intervalo de confiança, que é medido a partir do tamanho da amostra e da variabilidade da
variável que se mede. Esse intervalo é calculado a partir do erro padrão, por isso tem um
limite menor e um maior, como apresentado na Tabela 3 a seguir.
No método de quantificação de E. coli por filtração em membranas, quando uma
amostra apresenta zero UFC nas membranas filtrantes, estatisticamente não é possível afirmar
que existe zero na amostra devido ao erro desse método. Embora seja o método mas preciso
existente (APHA, AWWA e WEF, 2012), há um erro que gera o intervalo de 95% de
confiança. Como apresentado na Tabela 2, uma amostra com zero colônias contadas tem um
intervalo de 95% de confiança que varia de zero a 3,7. Por isso, nesse caso, expressa-se a
concentração como < 1 (APHA, AWWA e WEF, 2012).
TABELA 3: Intervalo de confiança para resultados de filtração de membrana por 100 ml. Fonte:
APHA, AWWA e WEF (2012)

Número de
colônias contadas
0

Intervalo de confiança 95%
Limite baixo
Limite alto
0

3,7
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0,1
0,2
0,6
1,0
1,6
2,2
2,8
3,4
4,0
4,7
5,4
6,2
6,9
7,7
8,4
9,2
9,9
10,7
11,5
12,2

5,6
7,2
8,8
10,2
11,7
13,1
14,4
15,8
17,1
18,4
19,7
21,0
22,3
23,5
24,8
26,0
27,2
28,4
29,6
30,8

Como as concentrações de bactérias variam exponencialmente entre as amostras, a
média é calculada geometricamente. Aritmeticamente, a variação 10 para 30 tem um peso
muito menor do que de 10.000 para 30.000. Geometricamente, as diferentes ordens de
grandeza têm seus pesos, ou representatividade, equilibrados.
Para calcular a média geométrica, os números têm que ser positivos de diferentes de
zero, porque o cálculo é feito multiplicando os fatores e extraindo a raiz da potência igual ao
número de fatores. Multiplicando os fatores por zero, a média daria zero. Então, para as
amostras com concentração < 1 UFC/ 100 ml, deve-se estipular um valor de concentração
maior do que zero e menor do que 3,7 (intervalo de confiança). Como o método foi realizado
em triplicata, sendo feita a filtração de 75% da amostra, o valor tende a zero, por isso, para o
cálculo da média geométrica, o número “< 1” será considerado 0,1.

4.9 Modelagem matemática da dispersão hídrica de E. coli

Foram escolhidos dois modelos de dispersão de E. coli ao longo do rio para avaliar a
influência de entrada de contaminação fecal na área de estudo: Streeter-Phelps (1925) e
Kumar, Jaiswal e Kumar (2010), sendo o primeiro o modelo clássico de biodegradação no rio
de acordo com variações do espaço (distância do ponto de entrada do poluente) e do tempo. O
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segundo não trata de biodegradação, resolve a equação de convecção-difusão para qualquer
soluto no rio, modelando assim a dispersão do mesmo ao longo do rio.
Para identificar o ponto de entrada de poluição no rio foram observadas as curvas de
nível entre as sedes urbanas mais próximas e a montante (Moita Bonita e Dores) e do
escoamento das pastagens, de modo que o ponto de entrada do fluxo do escoamento
superficial da Bacia destas áreas foi identificado, sendo este o ponto de entrada de poluição
fecal mais próximo da área de estudo. Como não é possível medir a concentração de E. coli
neste fluxo superficial, considerou-se a concentração de poluição fecal 107 E. coli por 100 ml,
igual ao esgoto doméstico bruto. Para saber se há influência de poluição fecal na área de
estudo, considerou-se a entrada de esgoto a cerca de 7 Km da área de Estudo. Essa foi a
concentração inicial utilizada nos modelos Streeter-Phelps (1925) e Kumar, Jaiswal e Kumar
(2010). Foram realizadas modelagens com os dados coletados no verão e inverno.
Denominamos de “dados de verão” os coletados no período de estiagem. Como o mês de abril
de 2014 teve características de verão (pluviometria e temperatura), a coleta do dia 16 de abril
será considerada como dados de verão nas modelagens matemática.
As imagens de satélite a seguir (Figura 26) mostram o percurso preferencial das
águas superficiais de Moita Bonita e Dores. O escoamento de Moita Bonita alcança o Rio
Sergipe próximo ao ponto 1 de coleta, mas a jusante. Portanto, será medida a influência de
poluição fecal somente de Dores. Como a sede desse Município está exatamente no divisor de
Bacias, considerou-se um input de esgoto na Bacia do Rio Sergipe de metade da população. O
Modelo de Elevação do Terreno e a topografia mostram que o ponto mais próximo de
influência do escoamento superficial de Dores e de pastagens a montante está a cerca de 10
km da área de estudo, como apresentado na Figura 26 a seguir.
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FIGURA 26: Localização da entrada do
escoamento superficial no rio das cidades
mais próximas. Na imagem acima, Dores
está marcado com o marcador amarelo mais
ao norte. Moita Bonita está a oeste a 17 Km
do rio. Dores também está a 17 Km. Os
caminhos em vermelho são as partes baixas
de escoamento superficial das águas
pluviais. Na imagem inferior, o marcador
amarelo mais ao norte é o ponto mais
próximo da área de estudo que sofre
contaminação fecal da Bacia a montante.
Esse ponto está a cerca de 10 km da área de
estudo.

Foi considerado que 45% do esgoto de Dores alcança o rio em períodos chuvosos, e
10% em períodos de estiagem. Os cálculos de vazão de esgoto estão detalhados no modelo
matemático do ANEXO 1 (Streeter-Phelps verão) e ANEXO 2 (inverno).
O programa (software) utilizado para as modelagens matemáticas dessa pesquisa foi
Mathcad Prime 2.0.
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O Modelo de Kumar, Jaiswal e Kumar (2010) (ANEXO 3) tem limite de velocidade
porque foi desenvolvido para rios mais largos com alta vazão mas baixa velocidade, sendo a
velocidade máxima para modelagem igual a 0,8 Km/h. Por isso foi realizada a modelagem
para a área de estudo somente com os dados de verão, podendo ser estimado um
comportamento relativo no inverno. Para essa velocidade foi estimado um valor de coeficiente
de difusividade (D0) a partir do valor apresentado por Kumar, Jaiswal e Kumar (2010). A
concentração de E. coli foi considerada semelhante a de esgoto doméstico sendo lançada no
rio a 10 Km da área de estudo.
O modelo Rehmann e Soupir (2009) (ANEXOS 4, verão e 5, inverno) foi utilizado
para tratar da relação entre as concentrações de E. coli no solo das margens e do leito do rio
com as concentrações na água do rio na área de estudo.
Os resultados dos três modelos esclarecem a fonte e destino de E. coli na coluna
d’água.

4.10

Análise estatística
Para avaliar a probabilidade da variável resposta (Concentração de E. coli no solo da

margem, chamada de C2) variar com o teor de argila e de umidade, foi feito o teste estatístico
de Fisher-Snedecor (FORBES et al, 2010), conhecido como Teste F, com nível de
significância mais rigoroso: 0,5%. Ou seja, foi calculada a probabilidade de 99,5% das
amostras apresentarem variação significativa de C2 com a variação da percentagem de
umidade e de argila no solo.
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5. RESULTADOS

5.1 Qualidade físico-química do rio
Nos dias de coleta 16 de abril, 19 e 30 de maio, o rio apresentou baixas vazões em
relação aos dias 05 e 22 de maio devido à pluviosidade dos dias anteriores. De forma que a
coluna d’água apresentou concentração de sólidos suspensos na coluna d’água nos dias de alta
vazão e esteve translucida nos dias de baixa vazão.
Como não foi medido a concentração de sólidos suspensos devido a erro do
laboratório de análise, a concentração relativa de argila na água vai ser considerada a partir
das observações de campo apresentadas nas fotografias (Figuras 27 e 28), bem como os
resultados da modelagem matemática de Rehmann e Soupir. A concentração de sólidos
suspensos é diretamente proporcional à velocidade do fluxo do rio (BAI e LUNG, 2005;
JAMIESON et al, 2005; PANDEY, SOUPIR e REHMANN, 2012; RHEMANN e SOUPIR,
2009).

FIGURA 27: Transparência da coluna d’água no mesmo local do ponto 1 nos dias 05 de maio
(superior à esquerda), 19 de maio (superior à direita), 22 de maio (inferior à esquerda) e 30 de maio.
Na fotografia superior direita pode-se ver um grande peixe.
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A Tabela 3 apresenta os resultados das medições de profundidade, vazão, velocidade,
temperatura, pH e oxigênio dissolvido do rio.

TABELA 3: Dados físico-químicos do rio medidos no campo (in situ) e de OD.
16 de abril

Prof. talvegue (m)
Vazão (m³/s)
Velocidade talvegue
(v. superf. x 0,85*) m/s
V margem direita

P1
0,38
2
0,4

P2
0,90
1,53
0,2

P3
0,35
2
0,4

05 de
maio
P1
P2
1,05 1,05
9,6
5
0,71 0,53

19 de maio
P1
0,46
3
0,5

P2
1,05
2,65
0,28

22 de
maio
P1
P2
0,61 1,05
5,63 4,44
0,71 0,47

0**

0,02

0,1

0,35

0,13

0,01

0,023

0,17

0,4

0,15

0,4

0,71

0,39

0,5

0,23

27
7,6
6

26
8,1
7

27
7,8
6

26
7,9
8

25
8,2
8

27
7,8
8

29
8,1
7

30 de maio
P1
0,40
2,34
0,45

P2
1,05
2,36
0,25

0,14

0**

0,02

0,71

0,35

0,45

0,2

30
7,6
7

30
7,7
6

23
7,7
5

24
7,9
6

(v. superf. x 0,85*) m/s

V margem esquerda
(v. superf. x 0,85*) m/s
Temperatura (° C)

Ph
O2 dissolvido (mg/L)

*fator de correção da velocidade no canal
**área semifechada (Figura 29)

FIGURA 28: Transparência da coluna d´água no mesmo local do ponto 2 nos dias de maio: 05
(superior à esquerda), 19 (ao lado), 22 (inferior à esquerda) e 30.
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Figura 29: Local da medição da velocidade superficial da margem direita de P1 em 30 de maio.

As Tabelas 4 e 5 apresentam os resultados de temperatura e umidade do solo da
margem nos pontos amostrais. A medida da temperatura e a amostra para medição da
umidade foram coletadas no momento da coleta do solo para medição da concentração de E.
coli.
Tabela 4: Temperatura e umidade do solo da margem

P1d
P2d
P3d
P1e
Média

16 de abril
T °C
U (%)
26
16,7
32
25,2
31
19,5
-

30

20,5

05 de maio
T °C
U (%)
27
28,8
31
27,8

29

28,3

19 de maio
T °C
U (%)
26
18,1
35
20,8

-

-

31

23,8

31

20,9

Tabela 5: Temperatura e umidade do solo da margem

P1d
P1e
P1ei
P2d
P2e
Média

22 de mai
T °C
U (%)
28
29,1
33
21,2
31
29,5
35
23,1
-

32

25,7

30 de maio
T °C
U (%)
23
19,4
24
26,2
24
38,4
29
28,1
24
44,7

25

31,4
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5.2 Pluviometria

Observando o gráfico da Figura 30 percebe-se que choveu muito abaixo do normal
nos primeiros meses do ano, principalmente no mês de abril, quando choveu menos da metade
do normal. Ou seja, após um estresse hídrico além do normal nos meses de janeiro a março,
houve uma queda ainda maior no valor médio de precipitação. Após a estiagem do mês de
abril, logo nos quatro primeiros dias de maio choveu quase que todo o volume precipitado no
mês inteiro (Figura 31), sendo o mês com maior precipitação do ano.

FIGURA 30: Médias mensais de precipitação em Propriá-SE. Chuva Normal Climatológica 61 – 90 e
em 2014.

FIGURA 31: Chuvas diárias em maio de 2014 em Propriá. Fonte: INMET (2015).
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A precipitação em Propriá está semelhante aos dados de vazão coletados no campo, o
que sugere uma grande aproximação do volume precipitado na estação do INMET em Propriá
e na área de estudo.
As chuvas torrenciais nos 3 primeiros dias do mês de maio em Propriá aconteceram
de forma semelhante na área de estudo, visto que os meses de abril e março foram de extrema
seca (Figuras 32 e 33) e no dia 5 de maio o trecho do rio estudado apresentou a maior vazão
do mês, sendo 5 vezes maior do que em abril e mais de duas vezes maior do que os dias 19 e
30 de maio.
As vazões médias de 7,3 m³/s no dia 5, e de 5 m³/s no dia 22, versus as vazões
médias de 1,8 (16/04), 2,8 (19/05) e 2,3 m³/s (30/05) representam exatamente a variação
pluviométrica de precipitações diárias no mês de maio em Propriá (Figura 31), sugerindo uma
pluviometria muito semelhante entre essa região e a da área de estudo.

FIGURA 32: Chuvas diárias em ABRIL de 2014 em Propriá. Fonte: INMET (2015).

FIGURA 33: Chuvas diárias em MARÇO de 2014 em Propriá. Fonte: INMET (2015).
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5.3 Granulometria

As frações granulométricas dos pontos amostrados na área de estudo estão
apresentadas nas Tabelas 6 e 7 e nos gráficos da Figura 34.
TABELA 6: Frações granulométricas expressas em porcentagem (%)

P1d
P1e
P1ei 1
P1ei 2
P2d
P2e
P3

Cascalho
muito fino
0
0
0
0
0
0
0,1261

Areia muito
grossa
0,2390
0,0212
0
0,1422
0
0
0,1860

Areia
Areia
Areia
grossa média
fina
1,4999 8,6968 20,2540
1,2940 11,5550 19,0022
1,1800 11,0100 16,6100
0,6890 3,6968 16,0241
0 0,9804 2,9415
0,0300 8,4600 5,4100
0,6297 3,7287 8,6583

Areia
muito fina
15,1087
14,9087
15,7500
29,1765
9,0463
8,7300
9,3573

Silte

Argila

43,8626
41,0593
46,1300
34,4714
60,7818
60,2600
68,9139

10,44
10,560
9,310
15,800
26,250
17,090
8,400

Onde P = ponto amostral; d = margem direita; e = margem esquerda; i = imerso

TABELA 7: Erro da medição das frações granulométricas

P1d
P1e
P1ei 1
P1ei 2
P2d
P2e
P3

Peso
Inicial*
47,0070
48,3807
56,3627
15,1570
23,0586

Silte excedente
do peneiramento
1,3096
1,5304
6,5470
2,0349

Peso Inicial* areia
e cascalho (g)
45,6974
46,8503
49,8157
13,1221

Peso final* areia
e cascalho (g)
45,7984
46,7811
49,7286
12,9682

Erro*
(%)
0,2210
0,1477
0,1747
1,1728

-

-

-

-

0,3714

22,6872

22,6861

0,0048

*Peso inicial: no momento que a amostra foi retirada do dessecador; Peso final: peso da amostra após o
peneiramento em sequência de 13 peneiras. Erro: diferença entre o peso inicial e final.
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P1d

P1e
1%

2%
10%

11%

9%

9%

12%

8% 4%
9%

11%

19%

9%

17%

42%

46%

15%

1%

1%

20%
44%

P3

P1ei 1

16%

15%

P1ei 2

69%

P2e

1%
16%

34%

9%

4%

17%

5%

16%

9%

29%

60%

P2d
1%
3%
9%
26%

61%

FIGURA 34: Gráficos do percentual das frações granulométricas nos pontos amostrais. Onde P =
ponto amostral; d = margem direita; e = margem esquerda; i = imerso

5.4 Concentração de E. coli no solo e na água
Foram detectados ocorrência e crescimento de população de E. coli no solo das
margens do rio com elevadas concentrações, da ordem de 104, semelhantes às encontradas nas
pesquisas de Byappanahalli, Roll e Fujioka (2012), Byapparnahalli et al (2012), Orear e
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Dalman (2011) e Solo-Gabrielle et al (2000), que apresentam condições climáticas subtropicais e tropicais.
Todas as amostras de solo foram positivas para E. coli, apresentando baixos valores
no mês de abril (após 5 meses e meio de baixa pluviosidade), e elevada concentração após as
chuvas intensas no início do mês de maio, com crescimento no final desse mês, quando as
médias de temperatura do solo estavam mais baixas e as de umidade mais altas.
Enquanto que E. coli foi negativa para a maioria das amostras de água quando a
vazão estava baixa, com média geométrica igual a 1 UFC/ 100 ml, e positiva nas vazões altas,
com média 74 UFC/ 100 ml. Na água coletada a menos de 5 cm da margem, a concentração
média foi 1 em baixas vazões e 102 UFC/ 100 ml em altas vazões.
Os resultados da concentração de E. coli no solo e na água estão apresentados na
Tabela 8 a seguir.
TABELA 8: Concentrações de E. coli na água (tabela branca; UFC/100 ml) e no solo (cinza; UFC/g
de solo seco).
16
abril

P1
P2
P3
P1
P2
P1
P2

AC
10
2
<1
<1
<1
22
<1
1

AMD
106
30
<1
<1
<1
16
<1
1

AME
<1
26
<1

SMD
120
Incontáveis
571
11.821
41.350
15.625
52.777

SME
9.210
33.108
Inc.*
26.762**

SI
74.193
-

19
maio
30
maio
Média
Geométrica
3
3,4
15.405**
MG P1
0,3
0,4
55.890**
MG P2
*Incontáveis por confluência das colônias, considerado 80.000 para compor a média, devido à diluição
**Mês de maio (desconsiderando a forte estiagem de março e abril)
05
P1
128
140
Incontáveis**
maio P2
62
Incontáveis*
- Incontáveis**
22
P1
53
128 109
17.500
3.797
15.238
maio P2
73
28
49.784
74
102
19.714
Média
Geométrica
82
125
10.615
MG P1
67
75
49.892
MG P2
*Considerado 200 para compor a média
**Considerados P1=18.000 e P2=50.000. Concentrações semelhantes às do dia 22. A variação entre
os dois deve-se ao fato da variação normal de P1 para P2.

Onde: A = água; C = canal no talvegue; M = margem; D = direita; E = esquerda; S = solo; I =
imerso.
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Não houve contaminação das amostras durante a análise microbiológica tente em
vista o procedimento adotado e as provas de controle negativos que não apresentaram
unidades formadoras de colônia, como mostram os exemplos da Figura 35.

FIGURA 35: Análise com controle negativo em duplicata isentas de colônias (à esquerda) e as
culturas das amostras positivas em triplicata correspondente ao controle.

Algumas amostras apresentaram números incontáveis de unidades formadoras de
colônias (Figura 36) e uma apresentou UFC em confluência em duplicata, como mostra a
Figura 37.
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FIGURA 36: Amostras com colônias incontáveis pela alta concentração de colônias.

FIGURA 37: Amostra incontável por confluência das colônias.

5.5 Modelagem matemática da fonte e transporte de E. coli na água do
rio
Os resultados das modelagens matemáticas mostram que não há influência de
contaminação fecal nos dados de concentração de E. coli na área de estudo, que a
concentração na coluna d’água depende da concentração nas margens e leito do rio e da
velocidade do fluxo do rio. E. coli ambiental é transportada por mais de 1 Km em rio com
velocidade média de 0,2 m/s (0,8 Km/h). No caso da área de estudo, em épocas de estiagem o
rio tem uma média de velocidade semelhante (considerando que a largura do rio varia ao
longo do percurso), em épocas de chuvas intensas a velocidade chega a 1 m/s ou 4 Km/h.
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5.5.1

STREETER-PHELPS
O gráfico a seguir (FIGURA 38) mostra a curva de concentração de oxigênio

dissolvido para as condições de verão da área de estudo, descritas na metodologia da
modelagem matemática. Os dados de entrada do modelo também estão descritos na
modelagem em anexo (ANEXO 1).
Devido à baixa pluviometria, uma concentração muito baixa de contaminação fecal
das partes altas da Bacia alcança o rio. Por esta razão, o oxigênio dissolvido inicial do rio é
6,5 mg/L, e após a entrada de poluição fecal no rio a 10 Km da área de estudo, a concentração
de oxigênio diminui menos de 1 mg/L, e em menos de 5 km a jusante da entrada de E. coli, o
rio começa a recuperar a concentração de oxigênio dissolvido. Isso quer dizer que a 5 Km da
entrada de contaminação fecal toda a matéria orgânica foi depurada.

FIGURA 38: Curva de STREETER-PHELPS. Concentração de oxigênio ao longo do rio na área de
estudo em períodos de estiagem.

No período de chuvas intensas, a concentração de E. coli fecal que chega no rio a 10
Km da área de estudo é maior, contudo, a concentração de mistura no ponto de entrada é a
mesma. Ou seja, tanto em épocas de estiagem como de chuvas intensas, a concentração de
mistura de E. coli fecal no rio, a 10 Km da área de estudo é muito baixa, por isso, consome
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apenas 1 mg/L de oxigênio dissolvido nas duas situações, sendo a concentração de E. coli
fecal insignificante em relação à concentração nas margens.
A Figura 39, a seguir, apresenta a curva de variação da concentração de oxigênio ao
longo do rio em épocas de chuvas intensas.

FIGURA 39: Curva de STREETER-PHELPS. Concentração de oxigênio ao longo do rio na área de
estudo em períodos de chuvas intensas.

5.5.2

KUMAR, JAISWAL E KUMAR (2010)
O modelo de Kumar, Jaiswal e Kumar (2010), diferentemente do Streeter-Phelps,

trata da difusão e convecção de solutos em rios, por isso apresenta sua pluma de dispersão de
soluto diferente da pluma de biodegradação de Streeter-Phelps.
A solução da equação de difusão-convecção de Kumar, Jaiswal e Kumar (2010)
abrange muito mais fatores ambientais na dispersão de partículas do que Streeter-Phelps, que
considera apenas a velocidade da biodegradação e a velocidade do rio.
Foi desenvolvido o modelo de Kumar, Jaiswal e Kumar (2010) para a situação de
meio homogêneo e entrada constante de soluto.
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A Figura 40, a seguir, apresenta a curva de dispersão de solutos. A concentração tem
diminuição de 107 a 106 em 200 metros e depois diminui de para zero na marca de 2 Km. Esta
curva está de acordo com a curva apresentada por Kumar, Jaiswal e Kumar (2010).

FIGURA 40: Curva de dispersão de solutos no rio da área de estudo em períodos de estiagem (Kumar,
Jaiswal e Kumar, 2010).

5.5.3

REHMANN E SOUPIR (2009)
O gráfico de concentração na coluna d’água ao longo do rio durante estiagens

(Figura 42) estão de acordo com as curvas apresentadas por Rehmann e Soupir (2009) e com
os dados coletados no campo. Os dados desse modelo referem-se ao ponto inicial de
concentração em P2, porque trata da relação da concentração das margens com a
concentração na coluna d’água.

C1 (CFU/100 ml
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FIGURA 42: Concentração de E. coli na coluna d’água a partir de P2 em baixa velocidade do rio

A Figura 43 apresenta a velocidade de ressuspensão de E. coli na coluna d’água em

Ressuspensão (m/s)

relação a concentração no sedimento e da taxa de aderência da bactéria ao sedimento.

FIGURA 43: Ressuspensão de E. coli na água versus concentração no sedimento em períodos de
estiagem.

A Figura 44 mostra a variação de concentração na coluna d’água de P2 para P1
variando com a velocidade do fluxo do rio.
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(CFU/100 ml)

FIGURA 44: Concentração de E. coli na coluna d’água de P1 a P2 variando com a velocidade do
fluxo do rio. (OBS: EIXO Y COM VALOR INICIAL ERRADO. VALOR INICIAL É ZERO, COMO
MEDIDO IN SITU)

Inversamente ao gráfico de concentração de E. coli na coluna d’água em baixa
velocidade, em alta velocidade (Figura 45) aumenta a concentração de P2 até 200 m e se
mantém constante até um trecho de diminuição da velocidade, como em encontro com a maré
ou curva fechada do rio ou alargamento do canal.

FIGURA 45: Concentração na coluna d’água a partir de P2 em alta velocidade do rio.
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O gráfico da Figura 44 mostra que como a concentração de P2 cresce a jusante e se
mantém estável até diminuição da velocidade, a concentração na água a montante de P2
interfere em P2 e P1. O modelo de Streeter-Phelps mostra que mesmo em alta velocidade não
há interferência de contaminação fecal das partes altas da Bacia. A concentração elevada de
E. coli em águas com sedimento suspenso se mantém constante devido à ressuspensão e
erosão das margens ao longo do rio. Quando não há ressuspensão e erosão (baixa velocidade)
E. coli decai rapidamente da coluna d’água, conforme mostra os modelos matemáticos de
Kumar, Jaiwal, Kumar (2010) e Rehmann e Soupir (2009).
A Figura 46 mostra a concentração de E. coli no sedimento diminuindo com o
aumento da velocidade de ressuspensão e da taxa de adsorção de bactéria ao sedimento em
alta velocidade do rio. De forma que a concentração do sedimento passa para a concentração

Ressuspensão (m/s)

na coluna d’água.

FIGURA 46: Concentração de E. coli no sedimento com o aumento da velocidade de ressuspensão e
da taxa de adsorção de bactéria ao sedimento quando o rio está em alta velocidade.
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5.6 Análise estatística de variação entre as médias
Para aplicar o Teste F, primeiramente foi preciso observar os resultados da
composição mineralógica e granulométrica do solo, e da umidade dos solos amostrados para
compor os valores das variáveis independentes do teste de variância entre as médias (Teste F).
Levando em consideração que silte, areia muito fina e areia fina têm a mesma
composição mineralógica e granulometria semelhantes, observa-se na Figura 34 três tipos de
solo: P1d, P1e, P1ei1 e P3 – grupo 1; P1ei2 e P2e – grupo 2; P2d – grupo 3.
Os grupos de umidade e de tipos de solo estão apresentados a seguir:
Grupos de tipos de solo:


A = baixo teor de argila (8 a 11%)



AA = médio teor de argila (16 a 17%)



AAA = alto teor de argila (26%)

Grupos de umidade:


U = muito baixa (18%)



UU = baixa (21 a 26%)



UUU = média (28%)



UUUU = alta (31,5%)

Avaliou-se a diferença entre o solo com diferentes teores de umidade e de argila
conforme a Tabela 9 a seguir.
TABELA 9: Média de C2 (CFU/ g de solo seco) nas amostras de cada tipo de solo
Tipo de solo
AU
AUU
AUUU
AAAUU
AAAUUU
AAUUUU
Total

1
120
11.821
18.000
41.350
53.000
74.193
-

Repetições
3
571
17.500
9.210
15.625
33.108
49.784
52.777
80.000
2

TOTAL
4
3.797
-

5
15.238
-

691
57.566
66.733
91.134
105.777
154.193
522.809

MÉDIA
261,8
10.196,8
21.038,2
45.371,5
52.888,4
77.041,8
33.152,3
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Para o Teste F é necessário estabelecer os graus de liberdade entre os tipos de solo e
entre as amostras, respectivamente: nº de tipos de solo – 1 e nº de tipos de solo multiplicado
pelo nº de amostras (ou de repetições) – 1, dessa forma: Nº x (nº - 1).
A Tabela 10 apresenta os Graus de Liberdade da pesquisa para o Teste F.

TABELA 10: Graus de Liberdade da pesquisa para o Teste F.
Tipo de solo
AU
AUU
AUUU
AAAUU
AAAUUU
AAUUUU

Graus de
liberdade
4
16
8
4
4
4

Cada tipo de solo (quanto a umidade e ao teor de argila) apresenta um número F
diferente. Se o F calculado for maior do que o F da Tabela de Fisher-Snedecor (FORBES et
al, 2010), significa que há diferença estatisticamente significante entre aquela média e as
demais. Quanto maior é o valor de F, maior é a diferença dessa média dentre as demais.
A Tabela de Fisher-Snedecor relaciona o valor de F com os graus de liberdade da
pesquisa.
A Tabela 11 apresenta os valores da variância de médias dentro de cada amostra, que
é a soma dos quadrados dos desvios padrão das amostras dentro de cada tipo de solo dividido
por número de amostras – 1.

TABELA 11: Variância de médias de C2 entre as amostras de cada tipo de solo
Tipo de
solo
AU
AUU
AUUU
AAAUU
AAAUUU
AAUUUU
Total

1
20.097
2.638.011
9.230.634
19.936.959
12.458
8.115.700
-

2
95.627
53.336.665
29.302.689
15.752.309
12.406
8.750.907
-

Repetições
3
973.783
145.680.174
810.579
-

TOTAL
4
40.957.498
-

5
25.413.652
-

115.724
123.319.608
184.213.496
36.499.847
24.865
16.866.607

Variância
amostral
115.724
24.663.922
92.106.748
18.249.923
24.865
16.866.607
25.337.965

A Tabela 12 apresenta a variância de médias de C2 entre os tipos de solo, ou seja, a
variação de C2 com umidade e com teor de argila do solo. A variância de cada tipo de solo foi
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calculada pela multiplicação da média entre as médias (Tabela 9) pelo quadrado do desvio
padrão da média para qual está sendo calculado a variância.
O número Fisher-Snedecor (Tabela 12), conhecido como número F, é a razão entre a
variância do tipo de solo e a variância entre as amostras daquele tipo de solo.

TABELA 12: Variância da média de C2 entre tipos de solo
Tipo de
solo
AU
AUU
AUUU
AAAUU
AAAUUU
AAUUUU

Variância
entre solos

4,48383E+13
2,18414E+13
6,08261E+12
6,6461E+12
1,61447E+13
7,98416E+13

Razão FisherSnedecor

1.769.611
862.004
240.059
262.298
637.175
3.151.067

A razão Fisher-Snedecor permite afirmar, com nível de significância de 0,5%, que as
diferenças entre as médias de C2 entre os tipos de solo não são aleatórias, porque todos os
números F calculados são maiores do que os números de F da Tabela de Fisher-Snedecor
(FORBES et al, 2010) para os graus de liberdade da pesquisa. Ou seja, há 99,5% de chance de
C2 variar com o teor de umidade e de argila, já que estas foram as variáveis independentes
para a variável dependente, ou variável resposta, C2.
Observa-se na Tabela 12 que os Números F aumentam do meio da tabela para cima e
para baixo, mostrando que quanto maior é a variação de umidade e argila, maior é a variação
de C2.
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6. DISCUSSÃO

Os resultados das análises de oxigênio dissolvido, pH e temperatura do rio estão de
acordo com os padrões nacionais e internacionais de qualidade de águas superficiais para
balneabilidade, dentro dos padrões da categoria excelente segundo a Resolução CONAMA
357 DE 2005. A caracterização numérica ou quantitativa destes indicadores ambientais físicoquímicos confirma a avaliação qualitativa do uso e ocupação do solo da Bacia Hidrográfica a
montante da área de estudo. O valor de oxigênio dissolvido no rio é um indicador ambiental
muito exato, fundamentado em leis da termodinâmica e bioquímica que comprovam a
qualidade da água.
O resultado das modelagens matemática de Streeter-Phelps também comprova a
qualidade da área de estudo em relação a poluentes biodegradáveis.

6.1 Dinâmica populacional de e. Coli no solo das margens

6.1.1

TEMPERATURA
A temperatura e umidade da camada superficial do solo variam com a intensidade da

radiação solar ao longo do dia e com o acúmulo de água da chuva, ou seja, volume de água
retido após infiltração, escoamento superficial, evaporação e transpiração vegetal. A
temperatura do solo não depende somente da intensidade da radiação, depende do tipo de
matéria sob a radiação. Solos arenosos e com baixa umidade aumentam a temperatura
rapidamente sob radiação solar, em relação a solos argilosos e úmidos. Isso porque o quartzo
(areia e silte) tem calor específico 0,15 cal/g °C (baixo como de um metal), precisam de 0,15
calorias para aumentar 1 °C de um grama. Opostamente, a argila tem alto calor específico,
0,92 cal/g °C, muito próximo ao da água (MITCHELL e SOGA, 2005).
Os meses de outubro a março são os meses mais secos na área de estudo (INMET,
2015; SEMARH/CEMESE, 2010), sendo que em 2014, nesse período seco, choveu cerca de
metade do normal, como apresentado anteriormente na Figura 14. Em abril, que normalmente,
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como maio, tem o maior valor de precipitação na área de estudo, teve menos da metade das
chuvas previstas. Antes da coleta do dia 16 de abril, choveu apenas 22 mm na área de estudo
neste mês. A chuva intensa do dia 16 de abril, de 24 mm, ocorreu após a coleta de dados no
campo.
Sabendo da estiagem severa anormal dos meses de novembro a abril, a coleta no dia
16 foi realizada no dia mais seco do ano em Sergipe, sendo o dia mais úmido do ano, 23 de
maio, como apresentado nas Figuras 14 e 15. Algumas horas antes e durante a coleta de dados
do dia 22 de maio não choveu na área de estudo. Os dados pluviométricos da estação do
INMET sugerem que choveu durante a noite do dia 21 e madrugada do dia 22. As
observações de campo, com tempo ensolarado, mostram que as chuvas continuaram à tarde.
Os dados do INMET (2015) sugerem que as chuvas do dia 22 se estenderam até a manhã do
dia 23.
Devido a sua alta carga eletrolítica, a partícula de argila adsorve moléculas de água
do meio ao seu redor. Esse fato mais o elevado calor específico da argila fazem com que o
solo argiloso retenha por mais tempo a água no solo em períodos de estiagem. Quando há
precipitação no solo argiloso úmido, a saturação de água nas partículas de argila deixa
moléculas de água livres entre os grãos do solo. Essa água livre ocupa os espaços vazios do
solo aumentando a transferência de calor, já que a água tem condutividade térmica 23 vezes
maior do que o ar (MITCHELL e SOGA, 2005).
Kersten (1949) através de uma equação empírica mostrou que a condutividade
térmica está linearmente relacionada com o logaritmo do teor de umidade para uma densidade
seca constante (MITCHELL e SOGA, 2005).
Na área estudada, a saturação de água baixou a temperatura do solo em média 6 ºC,
como mostram as Tabelas 4 e 5 e o gráfico da Figura 47. Esse gráfico mostra que a
temperatura do solo esteve estável durante abril e maio e baixou significativamente no final
do mês, prolongando a umidade elevada em períodos de estiagem, como ocorreu do dia 23 ao
dia 30 de maio.
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FIGURA 47: Variação de temperatura e umidade do solo

A temperatura medida refere-se ao período da manhã no momento da coleta. Para a
concentração C2, a temperatura que interessa é a dos dias anteriores. Como não há registro da
temperatura do solo e a temperatura média atmosférica manteve-se constante, observou-se a
dependência de C2 com a temperatura coletando pontos amostrais que ficam o dia todo na
sombra e outros que ficam o dia todo sob o sol. Não houve variação de C2 com a variação de
temperatura, visto que diferentes tipos de solo quanto argila e umidade variaram entre local de
sol e de sombra e C2 não variou com a temperatura.
Tanto a temperatura elevada como a baixa umidade são fatores limitantes para a vida
de enterobacteriaceas (BAUMAN, 2014). Quando o solo esteve saturado de água, a
temperatura baixou e manteve a umidade por mais tempo no solo, tendo em vista a maior
média de umidade do solo (dia 30 de maio), após 6 dias de estiagem, caracterizando saturação
de água desde o último dia de chuva, dia 23, que foi o dia de maior umidade do solo do ano na
área de estudo. A média de temperatura bem abaixo dos demais dias, também caracteriza
saturação de água (MITCHELL e SOGA, 2005).
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6.1.2

UMIDADE
A umidade do solo medida nas amostras refere-se ao início da manhã, o que não

representa a umidade do solo ao longo do dia e nos dias anteriores. A concentração de E. coli
é referente ao crescimento nos dias anteriores. A umidade momentânea de cada amostra de
um mesmo dia variou muito, mas a variação da umidade média entre os dias está de acordo
com a variação de precipitação acumulada em 30 dias. A umidade momentânea do solo esteve
maior nos dias 05 e 30 de maio, quando houve também os maiores valores de precipitação
acumulada em 30 dias. Os valores de precipitação acumulada em 30 dias, dos dias 05 e 30
foram 207 e 200 mm respectivamente, dos dias 19 e 22 foram 186 e 188, enquanto que do dia
16 de abril foi 70 mm.
A camada superior do solo é a última a saturar devido à maior distância do lençol
freático e maior energia solar recebida, consequentemente maior evaporação. A temperatura
do solo insaturado é mais elevada provocando uma perda ainda maior de água. A variação de
umidade da camada superior do solo em ambientes tropicais é elevada durante o dia e
amenizada pelo teor de argila, que tem alto calor específico e retém a umidade por muito mais
tempo devido a sua elevada superfície específica e carga eletrolítica. A água também tem alto
calor específico, variando a temperatura mais lentamente, portanto aquece menos durante o
dia e com variações amenas. Baixando a temperatura conserva-se por mais tempo a umidade.
Os solos com maiores teores de argila tiveram maiores concentrações de E. coli.
A concentração de E. coli esteve diretamente relacionada ao teor de umidade e de
argila no solo, como mostram as figuras 48 e 49. A variação do Número F na Tabela 12,
aumentando do centro da tabela para cima (baixos teores de argila e de umidade) e para baixo
(altos teores de argila e de umidade), deixa claro a dependência da variável dependente C2
com estas duas variáveis independentes, sendo diretamente proporcional.
A Tabela 9 também mostra claramente a variação das médias de C2 diretamente
proporcional à variação de teores de umidade e de argila.
As Figuras 48 e 49 também apresentam a variação de C2 com a variação de umidade
e teor de argila do solo. Como o tipo de margem de P2d mantem o solo úmido constantemente
mesmo em épocas de estiagem, e também teve quase o dobro de teor de argila das demais
amostras, ilustrou-se a variação de C2 na Figura 48 excluindo o ponto P2d e, na Figura 49,
apresenta os mesmos dados incluindo P2d. A primeira deixa claro a dependência de C2 com
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umidade, mas percebe-se também uma dependência com o teor de argila visto que no dia 30,
amostras com mais argila apresentaram concentrações de E. coli maiores do que o dobro das
demais. A Figura 49 também mostra a dependência de C2 com teor de argila e de umidade.
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FIGURA 48: Variação de C2 com umidade e argila excluindo amostras de P2d
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FIGURA 49: Variação de C2 com umidade e argila

A Figura 50 mostra que a concentração C2 variou com a umidade específica das
amostras do dia 30, mostrando que a umidade no momento da coleta foi semelhante a
umidade ao longo do tempo, de forma que quanto maior foi a umidade medida, maior foi a
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concentração medida. Como o crescimento da população se dá ao longo do tempo, a umidade
ideal deve ser mantida para que haja o crescimento da população. Uma prova da saturação
contínua do solo no final de maio foi a maior umidade no dia 30 após 6 dias de estiagem. A
temperatura média do solo nesse dia também sugere a saturação de água.
A saturação de água no solo acelera o crescimento de E. coli, como ocorreu ao longo
do tempo em P2d (Figura 50). As amostras do dia 30 apresentaram concentrações de E. coli
muito maiores do que nos demais para todos os pontos de coleta de dados, sendo que do dia
23 ao dia 04 de junho foram os dias mais úmidos do ano em Sergipe (INMET, 2015).
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FIGURA 50: Concentração de E. coli no solo variando com umidade

As amostras com alta umidade e baixo C2 foram coletadas após chuva de madrugada
que não representa a umidade do dia anterior. C2 refere-se ao crescimento dos dias anteriores,
por isso está melhor relacionada com a chuva acumulada em 30 dias (Figura 48) do que com a
umidade no momento da coleta.
Os gráficos a seguir (Figuras 51 a 53) mostram a variação de concentração C2 com a
precipitação acumulada para os pontos que tiveram repetições de amostragem: P1d, P1e e
P2d. Como P2 não variou com a precipitação por causa do tipo de margem, a Figura 52
mostra sua variação com a umidade no momento da coleta.
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FIGURA 51: Variação de C2 com precipitação acumulada em P1d.
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FIGURA 52: Variação de C2 com precipitação acumulada em P1e.
Variação de C2 com umidade em P2
30

60000

25

50000

20

40000

15

30000

10

20000

5

10000

0

0
16/abr

05/mai
Umidade (%)

19/mai

22/mai

30/mai

C2 (UFC/g de solo seco)

FIGURA 53: Variação de C2 com precipitação acumulada em P1e.
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6.1.3

ARGILA
O Teste de Fisher-Snedecor deixou claro que há uma grande dependência ou

variância de C2 com umidade, maior do que com argila. A dependência do teor de argila,
também comprovada no Teste F, está relacionada a manutenção de temperatura e umidade do
solo. O aumento brusco e elevado da temperatura do solo superficial em ambientes tropicais é
um fator limitante para a vida de E. coli e da maioria das bactérias, assim como o
ressecamento.
O ponto P1ei1 e P1ei2 (ponto 1 margem esquerda imersa) estavam a menos de dois
metros de distância entre si e apresentaram uma grande diferença de concentração de E. coli.
Foram coletados no dia 22 e 30 de maio respectivamente, embora estivessem imersos, a
umidade e C2 foram mais de três vezes maiores. Isso porque a argila retém uma quantidade
maior de água, de forma que os espaços entre as suas placas ficam saturados e o grão de areia
e silte são impermeáveis.
A dependência de C2 com umidade elevada e constante, leva sua dependência, ou
variação, com teor de argila, porque este último mantém a umidade e temperatura constantes
por mais tempo do que areia e silte (MITCHELL e SOGA, 2005).
A maior dependência com umidade, apresentada no Teste F, sugere que a
dependência com teor de argila é devido a sua capacidade de manter a umidade elevada por
mais tempo. Os resultados mostram que a umidade é um fator limitante e de aceleração do
crescimento populacional de E. coli no solo.

6.2 Concentração de E. coli na coluna d’água e sua relação com a
concentração no solo das margens e no sedimento

A proporção da concentração no solo (C2) e na água (C1), ou C2/C1, foi de 26.762
em baixas vazões, e de 266 em altas vazões. A variação entre as proporções deve-se a
variação de C1 com a vazão. A grande disparidade entre as duas proporções deve-se ao fato
de que C2 teve uma média maior (26.762) quando C1 teve a média menor (1). Na alta vazão
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C2 foi 19.714 e C1, 74 UFC/ 100 ml. Isso porque C2 foi muito maior no final de maio,
quando o solo estava úmido por acúmulo de água durante o mês de maior precipitação no
Estado, e a vazão estava baixa devido à estiagem de 6 dias no final do mês.
As modelagens matemáticas de Kumar, Jaiswal e Kumar (2010) e Rehmann e Soupir
(2009) mostram que a concentração na água depende da erosão das margens e da
ressuspensão de sedimentos do rio. A concentração C1 se torna constante enquanto a
velocidade média do rio está elevada ao ponto de elevar a velocidade de ressuspensão e a taxa
de erosão (PANDEY, SOUPIR e REHMANN, 2012; REHMANN e SOUPIR, 2009).
A concentração de mistura de E. coli fecal no rio em altas vazões é insignificante em
relação à concentração de E. coli no sedimento suspenso do fundo e da erosão das margens ao
longo do rio, demonstrando que E. coli da coluna d’água na área de estudo tem como fonte a
concentração de E. coli no solo das margens ao longo do rio.
As curvas de variação da concentração de E. coli na coluna d’água estão de acordo
com as apresentadas por Kumar, Jaiswal e Kumar (2010) e Rehmann e Soupir (2009), e com
os dados coletados na área de estudo. A Figura 54, a seguir, mostra a relação entre C1 e a
vazão do rio.
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Figura 54: Gráfico da variação de C1 com a vazão do rio.
Quando se considera uma taxa de erosão das margens muito baixa (0,0001 m²/s) para
velocidade do rio igual a 0,3 m/s (velocidade na estiagem), devido a alta concentração de E.
coli nas margens, mesmo considerando o fluxo de ressuspensão igual a zero, C1 aumenta ao
longo do rio (Anexo 4). Como foi diagnosticado, com coleta de dados no campo, que C1
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decai para zero de P2 para P1, o modelo matemático de Rehmann e Soupir (2009) considera a
taxa de erosão da área de estudo da presente pesquisa igual a zero. Quando o modelo
considera “Qlat” (taxa de erosão) igual a zero, a concentração C1 varia semelhante aos dados
coletados in situ (Figura 42), sugerindo que E. coli na água tem fonte nas margens e está
adsorvida à partícula de sedimento de forma irreversível.
Embora C2 estivesse com concentração elevada constantemente na margem do rio,
quando a água esteve translucida e a velocidade do fluxo baixa, a média de concentração de
E. coli esteve próxima de zero, ou seja, se a concentração na água aumentou somente com a
suspensão de sedimentos na coluna d’água, E. coli esteve aderida a partículas de sedimento,
não havendo contaminação da água significante, sem o arraste de partículas da margem para a
coluna d'água. As observações de campo, apresentadas em fotografias, mais a modelagem
matemática de Rehmann e Soupir (2009) permitem interpretar o gráfico da Figura 53 como
semelhante a curva de variação de sedimentos suspensos. Estes dados são semelhantes aos
apresentados no gráfico da Figura 2, de Orear e Dalman (2011), que relaciona variação de
sólidos suspensos com a concentração de E. coli.
Estes resultados da presente pesquisa resolve a questão até então não respondida
pelas pesquisas anteriores: porque E. coli tem altas concentrações no solo das margens e
sedimento do rio e baixa concentração na água. Todos os autores citados nesse trabalho
sugerem que é devido ao decaimento de E. coli na água sob os fatores ambientais como
radiação ultravioleta e predação, sobrevivendo no solo devido à proteção contra estes fatores.
Orear e Dalman (2011) anularam o fator da predação e radiação e mesmo assim E. coli
sobreviveu mais tempo na água com sedimento do que na água sem sedimento. A pergunta
sobre qual a relação de E. coli com o sedimento não tinha sido respondida até então.
A resposta é: E. coli não está na água sem argila suspensa porque está adsorvida a
partícula de argila como estratégia de sobrevivância, sendo arrastada da margem pela erosão.
Trata-se de uma adesão programada geneticamente porque evoluiu em intestinos e precisam
estar bastante aderidas para não serem excretadas (BULLITT e MAKOWSKI, 1995 e YONGFU, 2009). O habitat do meio externo não apresenta temperatura e umidade ideais constantes
para a vida e reprodução de E. coli. Os estudos genéticos de Ishii (2010; 2012; 2013) e de
Byapparnahalli (2012) provam que os ancestrais de E. coli ambiental é E. coli intestinal.
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Por esta razão Orear e Dalman (2011) obteve os resultados de sobrevivência de E.
coli em água e sedimento estéreis e rápido decaimento na água estéril. A estratégia genética
de adesão também explica a relação entre quantidade de sedimento e taxa de crescimento de
E. coli, resultados obtidos em crescimento de E. coli in vitro das pesquisas apresentadas no
referencial teórico desta pesquisa. O crescimento de E. coli dependeu unicamente da
quantidade de solo. A limitação de sedimento é uma limitação de crescimento da população.
Nos rios, quando caem na coluna d’água, são arrastadas e, como mostram os
modelos matemáticos de transporte de sedimentos em rios, testados na presente pesquisa,
chegam ao mar, fatal como a E. coli arrastada para fora do intestino. A argila não sedimenta
nos rios. O rio volta a ficar translúcido porque a argila é levada para o mar. Um trecho
qualquer do rio volta a ter argila em suspensão quando há erosão do solo ou ressuspensão do
sedimento do leito do rio, como mostram Rehmann e Soupir (2009), Pandey, Soupir e
Rehmann (2012) e os resultados da presente pesquisa.
Isso explica a relação de C1 com erosão das margens, velocidade de ressuspensão,
sólidos suspensos e a média de concentração de mais de 25.000 CFU/g de solo seco para zero
UFC/100 ml na coluna d’água transparente.
Então a questão sobre a taxa de adsorção, discutida por vários autores e até então não
resolvida, também está respondida. A adsorção de E. coli é um fator de sobrevivência
desenvolvido geneticamente. A taxa de adsorção ou de adesão deve ser sempre 100% para E.
coli. A força de adesão das fímbrias de E. coli é muito elevada (Mortezaei et al, 2015),
geneticamente estão programadas para essa adesão Yung-Fu et al (2009) e necessitam da
adesão para sua sobrevivência no meio ambiente, para não serem arrastadas para o mar ou
outro habitat agressivo quanto a variação de temperatura e de umidade.
Ao, Nishida e Sakamoto (2009), Bai e Lung (2005), Byapparnahalli et al (2012),
Desmarais, Solo-Gabrielle e Palmer (2002), Jamison et al (2005), Orear e Dalman (2011) e
Rehmann e Soupir (2009) afirmam que a ligação irreversível se caracteriza pela utilização da
força de apêndices celulares de algumas bactérias e não relacionaram a grande quantidade de
fortes fímbrias de E. coli a sua relação física com a partícula de sedimento. Eles afirmam que
não tinha sido definida ainda a relação física de E. coli com a partícula de sedimento, nem
mesmo a relação com o tipo de partícula. A presente pesquisa identificou a relação de
adsorção irreversível de E. coli a partir dos resultados coletados no campo de razão entre C1
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com C2 (Tabela 8 e Figuras 42 a 46) e da função da força de suas fímbrias (Mortezaei et al,
2015), em seu habitat (Mortezaei et al, 2015 e Yung-Fu et al, 2009).
Em relação ao tipo de sedimento em que E. coli está aderida, foi identificada na
presente pesquisa uma forte ligação entre concentração de E. coli no solo da margem com teor
de argila da amostra. A partir dos dados de concentração no solo versus teor de umidade e
temperatura, percebe-se que a relação com argila é devida a sua propriedade de manter a
temperatura e umidade ao longo do tempo, como acontece dentro do intestino. A areia e silte
não tem essa propriedade, sendo um fator limitante para sua sobrevivência em ambientes
tropicais, que esquenta e resseca o solo arenoso.
Portanto, Fujioka (1991) e Hardina e Fujioka (1999) estavam certos quando
afirmaram que E. coli não pode ser um indicador de contaminação fecal no Hawaii e Edgard
et al (2000), equipe da U. S. EPA, também estavam corretos quando afirmaram que E. coli é
sim o melhor indicador de contaminação fecal na água para consumo humano. Para águas
translúcidas sim, é um excelente indicador de contaminação fecal, para águas com carga
argilosa, não.

6.3 Legislação

No Brasil os coliformes fecais são aceitos como indicador, mesmo após insistentes
estudos da U. S. EPA sobre a ausência de relação dessas bactérias com as doenças
gastrointestinais, principalmente sobre a ausência de E. coli em testes de coliformes sabendo
que os coliformes presentes nas fezes são de 90 a 100% E. coli, sendo nas fezes humanas,
97%. Na presente pesquisa, coliformes totais tinham concentrações elevadas, da ordem de
100.000/100 ml em amostras com ausência de E. coli.
A RESOLUÇÃO CONAMA 357 de 2005 afirma que apenas E. coli tem fonte
exclusivamente fecal e desconhece que os demais indicadores de contaminação fecal
estabelecidos não têm relação com contaminação fecal, segundo teoria estabelecida na
literatura desde a década de 90 e reforçado com as publicações da U. S EPA em 2000 (Edberg
et al, 2000), WHO (2003), European Union (2006) e Health Canada (2012).
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Foi comprovada a existência de E. coli ambiental na área de estudo. Esse é um
resultado de rios tropicais brasileiros que se soma aos demais estudos internacionais sobre a
vida livre de E. coli em margens de rios. A legislação deve reconhecer que esse indicador não
é uma bactéria exclusiva de intestino de animais de sangue quente, para que seja melhor
utilizada como indicador ambiental. Estes resultados podem traçar novas definições e método
de análise do indicador fecal Escherichia coli.
A legislação brasileira geralmente fundamenta-se na legislação e Normas Técnicas
antecedentes para elaborar as novas, sem consultar a literatura científica atualizada. Todas as
Resoluções e Portarias e Leis estudadas tem em sua introdução as considerações feitas para
elaboração da mesma, e sempre se referem a Leis, Resoluções, Portarias e Decretos antigos,
que mesmo que recentes, se basearam na legislação antiga da mesma forma, tornando um
ciclo vicioso de erros.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As evidências dos estudos sobre sobrevivência e crescimento de E. coli no solo das
margens de rios, sugerem que a fonte de E. coli não é exclusivamente contaminação fecal
(Brennan et al, 2010; Byappanahalli et al, 2006; Byappanalli et al, 2012; Ishii et al, 2006 e
2010; e Solo-Gabriele, 2000). Contudo, os padrões das Normas Técnicas brasileiras e
internacionais, como os guias de padrões de qualidade microbiológicas da U.S. EPA e do
governo do Canadá, Associação Americana de Saúde Pública, Associação Americana de
Pesquisa da Água e Federação Americana de Águas Ambientais, bem como toda a legislação
vigente e os modelos de qualidade de água propostos, continuam utilizando E. coli como
indicador fecal, mesmo com os dados científicos comprovados repetidamente por diversos e
mais renomados grupos de pesquisa que esta bactéria não é um indicador fecal. Isso porque
não existe outro indicador de contaminação fecal no meio ambiente melhor do que E. coli.
Essa frase foi publicada no novo guia de padrões de qualidade de águas dos EUA, em 2012.
Coliformes termotolerantes somente eram indicadores de contaminação fecal, mesmo
sabendo-se que não era um bom indicador, porque não havia outro indicador melhor. Era um
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indicador muito falho, praticamente incorreto ou inválido. O mesmo pode estar acontecendo
com o indicador Escherichia coli para determinadas situações de tipos de margem e de carga
sólida do rio. Sendo este um excelente indicador fecal para águas translúcidas e para rios com
margens rochosas ou arenosas.
Mas, como E. coli compreende 97% dos coliformes das fezes humanas,
provavelmente não haja outro indicador fecal de fácil detecção no meio ambiente, sendo a
solução melhorar a utilização de E. coli como indicador.
A partir dos resultados da presente pesquisa, pode afirmar que em águas com alta
concentração de sedimentos suspensos, não é possível considera-la um indicador de
contaminação fecal. Esse tipo de corpo hídrico deve ter suas águas monitoradas através de
modelagem matemática que consideram a adsorção da bactéria à partícula de sedimento. De
uma forma muito mais complexa, mas prática, esses modelos captam informações físicas do
rio, da entrada de esgotamento sanitário na Bacia hidrográfica, das concentrações de E. coli
nas margens e na água, com as taxas de crescimento no solo e na água já estabelecidas, sua
relação com o sedimento e demais dados matemáticos sobre seu transporte, já inseridos no
modelo de simulação, é possível identificar com muito mais exatidão, a contaminação por
fezes em uma determinada área.
Então, a geologia e granulometria do leito do rio estão definitivamente e diretamente
relacionadas à utilização de E. coli como indicador de contaminação fecal na água.
As condições geográficas para atender aos objetivos desta pesquisa, como
apresentado no item área de estudo, são particularidades da Bacia Hidrográfica do Rio
Sergipe a montante da área de estudo, que inclui condições geológicas, geográficas,
geomorfológicas, hidrológicas e antrópicas ideais, inclusive pela distância da área de estudo,
nestas condições, para o laboratório de análise das amostras. No Estado de Sergipe não há
outra Bacia Hidrográfica com estas condições necessárias.
As condições físicas para realização desta pesquisa são raras nas Bacias
Hidrográficas do Canadá, Chile, Argentina, Uruguai, na maioria dos países europeus,
Austrália, Japão e demais ilhas oceânicas devido às condições geológicas e climáticas.
No continente africano e demais países tropicais, as condições físicas somadas às
antrópicas, com certeza não existem. Isso porque todos os centros de pesquisa interessados no
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assunto destes países, inclusive todos do Brasil, estão a uma distância inviável de rios sem
poluição fecal.
Os Estudos existentes foram realizados nos Estados Unidos porque há uma elevada
concentração de centros de pesquisas interessados no assunto e os esgotos são tratados de
forma muito eficiente. A poluição fecal é controlada não somente pelo tratamento de esgotos,
mas pelo controle de fezes de animais domesticados nas Bacias Hidrográficas, de forma a não
dissipar poluição fecal de forma descontrolada. O controle da poluição de forma exata e
precisa, ou seja, eficiente, foi a chave para as descobertas iniciais: Hardina e Fujioka (1991),
Fujioka et al (1999) e Solo-Gabrielle et al (2000).
A presente pesquisa teve acesso a importantes observações de pesquisas recentes,
como as de Bullitt e Makowski (1995), Mortezaei et al (2015), Yong-Fu (2009), Phillip et al
(2009), Ishii et al (2010), Brennan et al (2010), Orear e Dalman (2011) Byapparnahalli, Roll e
Fujioka (2012) e Byapparnahalli et al (2012), podendo desenvolver suas discussões a partir
delas. Os resultados e discussões de Solo-Gabriele et al (2000), Solo-Gabriele e Palmer
(2002), Desmarais, Craig, Fallowfield and Cromar (2004), Byappanahalli et al (2006), Smith
et al (2008), Phillip et al (2009), Ishii et al (2006; 2010), Brennan et al (2010), Orear e
Dalman (2011) Byapparnahalli, Roll e Fujioka (2012) e Byapparnahalli et al (2012), foram
passos consecutivos sem os quais a presente pesquisa não poderia ser realizada,
principalmente os resultados de Solo-Gabriele et al (2000), Solo-Gabriele e Palmer (2002),
Orear e Dalman (2011), Byapparnahalli, Roll e Fujioka (2012) e Byapparnahalli et al (2012).
Cada publicação é uma ferramenta inédita para o pesquisador seguinte, de forma que os
objetivos e conclusões das publicações posteriores são privilegiados em relação aos
anteriores.
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8. CONCLUSÕES

E. coli ocorre, sobrevive e tem crescimento nas margens argilosas de rios tropicais no
Brasil, como uma bactéria natural da microbiota desse tipo de solo.
E. coli está aderida ao sedimento de forma irreversível por força física da superfície
específica da argila com alta troca catiônica, e biológica pela forte adesão das fímbrias. Por
isso não contamina a água mesmo com concentrações de 104 CFU/g de solo seco na margem
do rio.
E. coli entra na coluna d’água através da erosão das margens e ressuspensão do
sedimento.
O crescimento de E. coli no solo varia com a umidade do solo e teor de argila.
O estresse hídrico no verão é um fator limitante para o crescimento de E. coli, que
sobrevive nesse período nas partes mais úmidas e argilosas das margens do rio devido ao
potencial de retenção de umidade e estabilidade da temperatura dos solos argilosos.
A temperatura elevada do solo é um fator limitante para o crescimento de E. coli
porque provoca a perda de umidade (ou ressecamento) da camada superficial do solo. A argila
mantém a umidade e temperatura mais constantes em períodos de estiagem permitindo o
crescimento da população.
Quanto maior é a umidade do solo ao longo do tempo, ou seja, a saturação de água
no solo, acelera o crescimento de E. coli.
O tipo de solo da margem e a concentração de sólidos suspensos na água são fatores
limitantes para utilização de E. coli como indicador de contaminação fecal no meio ambiente.
Em ambientes tropicais úmidos existe sazonalidade para utilizar E. coli como
indicador de contaminação fecal porque sua concentração na água depende da velocidade do
fluxo do rio, que está relacionada com a pluviometria.
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Escherichia coli é o único indicador de contaminação fecal com exatidão em águas
translúcidas, com baixa carga de argila em suspensão. Para águas com argila em suspensão
não é indicador de contaminação fecal. Nesses casos, indicadores físico-químicos e
monitoramento através de modelos matemáticos atualizados que consideram a adsorção de
bactérias à argila, devem ser utilizados associados aos resultados positivos de E. coli.
A legislação brasileira utiliza indicadores de contaminação fecal equivocados, que
provoca prejuízos para a sociedade, tanto para quem realiza as análises, como para a
população que utiliza os resultados das mesmas.

9. CONTINUIDADE DA PESQUISA

 Análise com microscopia eletrônica da relação entre E. coli, partículas de areia, silte e
argila.
 Dinâmica populacional de E. coli em meses de estiagem.
 Desenvolvimento

de

coeficientes

matemáticos

específicos

para

modelagem

matemática da fonte transporte e destino de E. coli ambiental na Bacia Hidrográfica do
Rio Sergipe, visando o monitoramento de E. coli fecal na Grande Aracaju, que está em
planície estuarina, entre vários rios com alta concentração de argila no sedimento e em
suspensão.
 Modelagem matemática de E. coli ambiental e fecal em áreas com entrada de efluentes
urbanos.
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APÊNDICE 3 – Kumar, Jaiswal e Kumar (2010)
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