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O fornecimento de água de qualidade para a população traz uma preocupação 
para os órgãos responsáveis pela saúde pública. O objetivo deste trabalho foi 
medir a qualidade da água de consumo humano no município de Goiana-PE. Foi 
realizado um estudo transversal, com abordagem quantitativa, no município de 
Goiana-PE no período de março de 2015 a maio de 2015, com população 
composta por 99 sistemas de distribuição de água cadastrados no SISAGUA 
(sistema de informação de vigilância da qualidade da água para consumo 
humano). O estudo observou 196 amostras de água, distribuídas entre os três 
tipos de sistema de abastecimento de água do município, com enfoque em 
pesquisa de presença de Escherichia coli e coliformes totais. Das 196 coletas 
realizadas, 8,6% obtiveram resultado positivo para Escherichia coli em 29% para 
coliformes totais. Na análise microbiológica para Escherichia coli, o sistema de 
abastecimento coletivo(SAC) apresentou maior número de amostras 
contaminadas. Na análise microbiológica referente a coliformes totais, o sistema 
de abastecimento individual apresentou maior número de amostras 
contaminadas. Verificou-se que o período do ano com maior ocorrência de 
contaminação está entre os meses de março e julho, que coincide com o período 
de maior precipitação pluviométrica na região. Os resultados para a presença dos 
contaminantes não estão de acordo com os preconizados pela Portaria nº 2914 
de 12 de dezembro de 2011. A falta de programas de incentivo a melhoria da 
qualidade da água, associados à falta de materiais e infraestrutura dificultam a 
universalização do acesso a água de qualidade. 
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