
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE ÁGUA EM SHOPPINGS DO DISTRITO FEDERALTÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: BIOMEDICINASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE ANHANGUERA DE BRASÍLIAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): EVA DAMIANA REIS LINS, MAYRLA DA SILVA MONIZ, NATHÁLIA GOMES BARREIRA
PAIVA
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ANNA MALY DE LEÃO E NEVES EDUARDOORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): BRUNA EVELLINY MENEZES, CAMILA CAROLINA ALVES DA SILVA, REBECA
SIMÕES GONÇALVES
COLABORADOR(ES): 



CATEGORIA EM ANDAMENTO                                                                           

1 

 

1. RESUMO 

O acesso a água de qualidade é um dos objetivos da Política Nacional de 

Recursos Hídricos (LEI Nº 9.433, 08/01/1997 - Art. 2 º). As usinas de distribuição 

realizam o tratamento da água, mas não é garantido que esta chegue à 

população isenta de microorganismos. Por isso foi realizado um teste presuntivo 

de cinco amostras de água, sendo quatro provenientes de bebedouros de 

Shoppings do Distrito Federal e uma amostra de água autoclavada (controle), as 

quais foram semeadas em Caldo Verde Brilhante e incubadas a 37 ºC em estufa, 

as amostras foram observadas por um período de 24 e 48 horas, ao final da 

análise não houve fermentação e formação de gás, assim o resultados indica que 

não havia quantidade significativa de enterobactérias. 

2. INTRODUÇÃO 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 80% de todas 

as doenças que acometem os países em desenvolvimento provêm de água de 

má qualidade e que a água potável não deve conter microorganismos que 

causem doença no ser humano. 

O Ministério da Saúde (MS) por meio de sua Portaria Nº 2.914 (12 de Dezembro 

de 2011), Capítulo V (Artigos 27 ao 39) descreve a importância das análises 

microbiológicas para acompanhar a qualidade da água distribuída, destacando a 

necessidade de realizar a pesquisa de enterobactérias. 

A legislação brasileira prevê que a água potável deve ter seus componentes em 

quantidades e concentrações equivalentes aos afixadas pelas leis que regem os 

serviços de saúde (ANVISA, Portaria 518, 25/03/2004). Sendo suma importância 

saber se as leis estão sendo seguidas e se a saúde não está comprometida. 

 

3. OBJETIVOS 

Objetivos gerais - Fazer a análise microbiológica das amostras para verificar se 

há  contaminação microbiana.                                                                      

 Objetivos específicos - Pesquisar e identificar a presença de microorganismos 

causadores de enterites tais como Shigella, Escherichia e Klebsiela e verificar se 

os níveis de Coliformes estão dentro dos padrões estabelecidos pela ANVISA. 
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4. METODOLOGIA 

As amostras de água, coletadas em frascos plásticos e estéreis passarão por 

testes presuntivos, onde serão semeadas inicialmente em Caldo Verde Brilhante, 

havendo turvação e/ou formação de gases será retirada uma alíquota, por meio 

de alça de platina, para se realizar o semeio em placa de Petri contendo Plate 

Count Agar. A formação de colônias neste último implicará na realização de um 

teste confirmatório, o qual envolve repique em placa de Petri contendo Agar 

MacConkey para se fazer o isolamento das enterobactérias, segundo consta no 

protocolo descrito por Neusely da Silva no livro Manual de métodos de análise 

microbiológica de alimentos (2ª edição, 2001). 

Foram realizados testes presuntivos com cinco amostras, dentre estas quarto são 

provenientes de bebedouros de praças de alimentação de quatro Shoppings 

distintos, e uma amostra de água autoclavada (controle). O meio de cultura foi 

preparado a partir de 1,8g de verde brilhante dissolvido em 45 mL de água 

destilada.O teste consistiu na semeadura de 1ml de amostra em 9ml de Caldo 

Verde Brilhante e incubação em estufa a 37 ºC, conforme protocolo. 

5. DESENVOLVIMENTO 

As amostras foram coletadas em frascos de plástico, estéreis, branco, de boca 

larga e com tampa rosqueada. Antes da coleta as torneiras dos bebedouros 

foram higienizados com solução de álcool 70%, em seguida deixou-se escoar a 

água por um período de dois minutos, visando eliminar impurezas, depois foi 

realizada a coleta de 5mL de amostra. 

As cinco amostras foram transportadas ao laboratório da Instituição de ensino em 

embalagens plásticas, para proteger o conteúdo de contaminação externa. Em 

seguida foi feito uma diluição de 1/10, onde foi adicionado 1mL de amostra de 

água em 9mL de Caldo Verde Brilhante, em tubo de vidro de tampa rosqueada 

contendo em seu interior um tubo de Duran, as soluções foram incubadas a 37 

ºC em estufa e deixadas por um período de 24 e 48 horas, sendo observadas nos 

dois períodos, para favorecer o crescimento de enterobactérias e 

consequentemente a formação de gás e fermentação, porém as final dos dois 

períodos estas não foram observadas, o que indica que as amostras analisadas 
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não apresentavam quantidades significativas de microorganismos fermentadores 

(enterobactérias). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados encontrados a partir dos testes presuntivos foram obtidos por meio 

da semeadura de 1ml de amostra de água em 9ml de Caldo Verde Brilhante, o 

qual é utilizado para confirmar a presença de enterobactérias, por meio da 

fermentação do meio, fazendo a mudança de coloração do mesmo, e a formação 

de gás, 24 e 48 horas após a incubação.  

As soluções (água+caldo verde brilhante) foram deixadas na estufa em 

temperatura estável de 37 ºC, após o período indicado anteriormente não havia 

formação de gás e nem a presença de fermentação, dessa forma os resultados 

encontrados são negativos para a presença de quantidades significativas de 

enterobactérias. Mas ao dar continuidade às análises havendo a presença de um 

desses sinais será feito um repique em placa de Petri contendo Agar McConkey 

para diferenciação de colônias e coloração de Gram para análise morfotintorial. 
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