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A água é, sem dúvida, um dos recursos indispensáveis para a vida de todos os 
serres vivos, além de ser importante para o desenvolvimento das atividades 
humanas. Ao interferir no meio ambiente, lançando produtos tóxicos, o homem 
vem alterando o meio um que vive, proporcionando condições ideais para 
aparecimento de doenças. Este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade 
da água do Riacho do Silva devido ao lançamento de esgotos domésticos in 
natura, através da determinação e análise de parâmetros microbiológicos 
(Coliformes totais e Escherichia coli). O estudo foi realizado em dois pontos (P1 
e P2) na bacia hidrográfica do Riacho do Silva, localizada na área urbana da 
cidade de Maceió - Alagoas. As análises foram realizadas na Companhia de 
Saneamento de Alagoas (CASAL). Também houve a aplicação de questionário, 
nas residências que ficam a margem do Riacho. O trabalho foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa do CESMAC com protocolo de número 638.948. 
Nas análises microbiológicas, no P1 e P2, os valores para coliformes totais 
foram ≥1609000 NMP/100ml, em ambos. Constatou-se que os dois pontos 
analisados existiam a presença da Escherichia coli, em P1 o valor foi de 50.000 
NMP/100ml e em P2 houve uma diminuição para 40.000 NMP/100ml. Foram 
entrevistadas 40 pessoas, desse total, 95% lançam diretamente o seu esgoto 
doméstico no Riacho. Em relação às orientações do poder público sobre 
doenças transmitidas pela água, oferecidas aos moradores, constatou-se que 
30% da população entrevistada receberam orientações do poder público, 
enquanto 70% do público entrevistado afirmou que nunca recebeu assistência 
alguma. Os parâmetros analisados em sua totalidade mostram que as ações 
antrópicas causadas pela população residente à margem do Riacho do Silva, 
vêm comprometendo gradativamente a vida aquática e a qualidade dos corpos 
d’água, podendo essa população estar sofrendo graves problemas de saúde 
devido aos altos níveis e contaminação de material fecal presente na água. 
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