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ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE BEBEDOUROS DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DA CIDADE DE SÃO 

PAULO: Dados Preliminares 

 

1. RESUMO 

  A água não salobra, ou água potável, é essencial para a manutenção da 

vida, desta forma a mesma não pode ser fornecida com parâmetros que não 

atendam os padrões de potabilidade, ou seja, que podem fornecer riscos à saúde 

dos seres humanos e animais. Nosso objetivo foi avaliar os bebedouros que 

fornecem o suprimento de água, e não a água em si, no intuito de saber se tais 

fontes de suprimento estão livres de agentes microbiológicos que poderiam infectar 

a água consumida e consequentemente o usuário. Métodos: Foram coletados 

amostras de bebedouros escolhidos por randomização, de uma instituição de ensino 

da cidade de São Paulo. A coleta foi realizada no bocal e no botão de acionamento 

para saída de água com o uso de bastões de algodão estéreis e as amostras foram 

identificadas e semeadas em meio específicos para Gram positivo e negativo.         
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2. INTRODUÇÃO 

  A água que bebemos, ou potável, normalmente é aquela livre de uma 

série de substâncias e micro-organismos que podem causar diversas doenças como 

gastroenterite. Assim, a água, quando não tratada acaba sendo, per se, um 

importante veículo de transmissão de doenças, em especial as ligadas ao trato 

gastrintestinal (CHORUS et al; 1999).  Os principais agentes biológicos transmitidos 

pela água normalmente pertencem ao grupo de coliformes, que é formado 

principalmente pelas bactérias dos gêneros: Escherichia, Citrobacter, Enterobacter, 

Klebsiella e Serratia, estes são caracterizados como bacilos gram negativos, 

podendo ser aeróbios ou anaeróbios facultativos e oxidase-negativos, que não são 

formadores de esporos, por outro lado se desenvolvem na presença de sais biliares 

ou agentes tensoativos (surfactantes) que fermentam a lactose produzindo ácido, 

gás e aldeído a 35ºC no período de 24 a 48 horas, e que podem apresentar 

atividade da enzima ß-galactosidase (EDBERG et al; 1988; FREITAS et al; 2001). 

 



3. OBJETIVO 

  O objetivo foi avaliar os bebedouros utilizados por alunos e funcionários 

próximos, ou não, aos banheiros realizando coleta de material no dispensador de 

água e no acionador, para pesquisarmos a existência ou não de agentes 

potencialmente patogênicos. 

4. METODOLOGIA 

  O estudo foi realizado nas dependências de uma Instituição de Ensino 

Superior da cidade de São Paulo entre os dias 19 a 28 de agosto de 2013, na qual, 

foram coletadas amostras do bocal de saída da água e do botão de acionamento 

para liberação da água em bebedouros localizados tanto próximos a banheiros como 

afastados. O estudo foi realizado por randomização, ou seja, por sorteio, na qual, 

foram sorteados 5 bebedouros totalizando 10 amostras. Essas amostras foram 

coletadas nos seguintes bebedouros: 

• Bebedouro 1: localizado próximo a entrada da instituição. 

• Bebedouro 2: localizado próximo ao banheiro do 1° andar. 

• Bebedouro 3: localizado próximo a clínica de fisioterapia da instituição. 

• Bebedouro 4: localizado próximo a clínica de odontologia da instituição. 

• Bebedouro 5: localizado próximo a biblioteca da instituição. 

5. DESENVOLVIMENTO 

  Foram coletadas 2 amostras por bebedouro afim de se obter uma média 

mais fidedigna dos achados. A coleta foi realizada com um swab (hastes) específico 

que foi mergulhado em solução salina e em seguida, foi posto em um tubo contendo 

Caldo Lauryl seguindo a identificação dos nos quais os swabs foram mergulhados. 

  Após 24 horas em estufa a 36°C, foi realizado semeadura pelo método 

de esgotamento em placas de Ágar Sangue e em Ágar MacConkey e em seguida, 

essas placas foram colocadas em estufa a 36°C por 24 horas, gerando assim uma 

separação de todos os micro-organismos que podem crescer nas placas. Após o 

crescimento foi realizado coloração de Gram. Logo em seguida, foi usado a Prova 



de Catalase, que consiste na deposição de uma pequena quantidade de material 

proveniente da colônia suspeita em uma lâmina de vidro e em seguida colocar sobre 

este esfregaço uma gota de água oxigenada a 3% e observar a formação de bolhas.                                                                                    

Caso haja a formação de bolhas a bactéria é considerada catalase positiva. Foi 

realizado a Prova de Coagulase, que consiste em pingar 2 gotas de salina em uma 

lâmina, em seguida emulsionar uma colônia e adicionar uma gota de plasma de 

coelho e misturar com um palito de plástico ou madeira.  Caso haja aglutinação, o 

teste é considerado positivo e desta maneira podemos identificar os gêneros 

Staphylococcus e Streptococcus. No caso de Gram negativa, foi usado o meio de 

Rugai, elaborado para a diferenciação de enterobactérias patológica ao homem. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o presente momento, das 10 amostras 3 cresceram em  placas de 

Ágar sangue e 3 em placas de Ágar MacConkey dos bebedouros 1 e 2. 

A partir da coloração de Gram, pode ser observada uma coloração rosa 

em forma de bacilo, assim sendo considerado bacilo gram negativo.  
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