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1. RESUMO 

As infecções desencadeadas por Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa 

através do consumo de água contaminada podem ser consideradas como grandes 

problemas de saúde pública no mundo, principalmente em países em 

desenvolvimento como o Brasil. Estes micro-organismos têm como característica em 

comum o fato de colonizarem o trato gastrointestinal de humanos ou outros animais 

de sangue quente. Os indivíduos suscetíveis podem se infectar através da ingestão 

de alimentos ou água contaminada por fezes. Após a ingestão, as bactérias migram 

principalmente para o intestino, onde aderem e invadem o epitélio, liberando 

substâncias e causando diversos sintomas, sendo os principais: diarreia, disenteria, 

cefaleia, febre, náusea, vômitos e desconforto abdominal. Além da observação dos 

sintomas e sinais clínicos, para o diagnóstico destes micro-organismos, realiza-se o 

cultivo em meios específicos para isolamento e constatação da presença de 

sorotipos. Por conta do espectro de enfermidades causadas por estes micro-

organismos e o papel que a água possui neste contexto, deve-se salientar que para 

seu controle, o manuseio da água e a educação sanitária da população são medidas 

indispensáveis. Este trabalho tem por objetivo pesquisar pela Técnica de Tubos 

Múltiplos a presença destas bactérias nas águas de uma represa e em uma casa 

abastecida por esta represa no Estado de São Paulo. 

 
2. INTRODUÇÃO 

Desde os primórdios tornou-se de conhecimento popular que a quantidade de 

patógenos viabilizados através da água é enorme, e um grupo de bactérias 

denominadas coliformes, são consideradas como as principais indicadoras de 

contaminação. Duas das principais bactérias pertencentes a este grupo são: 

Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa cujas infecções variam bastante, sendo 

capazes de causar diversas doenças incluindo gastroenterite e infecções extras 

intestinais como: meningite, infecções do trato urinário e sepse (MURRAY, 2010). 

Partindo do princípio de que uma das condições predisponentes para a maioria 

das infecções por estas bactérias é a sua presença em reservatórios úmidos 

(MURRAY, 2010). É de suma importância que a água seja sempre tratada 

principalmente quando utilizada para fins de consumo.  

Numa cidade da região oeste da grande São Paulo a água que chega à 

população é distribuída por um Sistema de abastecimento que entrou em operação 



em Janeiro de 1963 e foi criado com intuito de aproveitar o excedente hídrico não 

utilizado por outro sistema que abastece cidades vizinhas (LOUREIRO, 1994).  

Apesar da identificação de sabor, coloração e em algumas vezes odores não 

agradáveis nesta água, de acordo com o relatório anual da Sabesp, os resultados de 

análise da qualidade no local apontam números satisfatórios para os testes de cor, 

turbidez, coliformes totais e Escherichia coli (SABESP, 2015). 

 
3. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é pesquisar Escherichia coli e Pseudomonas 

aeruginosa nas águas de uma represa localizada em uma cidade na região oeste do 

Estado de São Paulo responsável pelo abastecimento de três cidades. Também 

serão coletadas para a pesquisa, amostras da água diretamente de uma residência 

abastecida por este Sistema. 

 
4. METODOLOGIA 

O processo de constatação de possíveis micro-organismos será realizado 

através da Técnica de Tubos Múltiplos para determinação de coliformes totais e 

fecais (CETESB, 1993) em conjunto com o Manual prático de análise da água 

(FUNASA, 2009). Serão analisadas 4 amostras, sendo 2 coletadas do Sistema de 

abastecimento da região e outras 2 de uma casa abastecida por este Sistema. 

As técnicas citadas serão aplicadas de acordo com o Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater, publicada pela American Public Health 

Association (APHA). Se constatadas, a contagem das Unidades Formadoras de 

Colônias (UFC) serão feitas pela tabela Número Mais Provável (NMP) e comparadas 

com os valores considerados adequados pela Anvisa. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foi tomada uma bateria contendo 15 tubos de ensaio com tubos de Durhan 

introduzidos na posição invertida, distribuídos de 5 em 5 com o caldo enriquecedor 

Lauryl. Os primeiros 5 tubos possuíam concentração dupla e foi inoculado com 

pipeta esterilizada, 10ml da amostra de água a ser examinada (Diluição 1:1). Nos 10 

tubos restantes os quais continham caldo Lauryl de concentração simples, foi 

inoculado nos 5 primeiros, 1ml da amostra (Diluição 1:10) e nos 5 últimos, 0,1ml da 

amostra, em cada tubo. (Diluição 1:100).  

O material foi incubado durante 48 horas a 37ºC. Em seguida, foram semeados, 

desta vez no caldo seletivo. Tomou-se uma nova bateria contendo 15 tubos de 



ensaio com tubos de Durhan introduzidos na posição invertida, distribuídos de 5 em 

5 com o meio seletivo E.C para identificação de E.coli e outros 15 tubos de ensaio 

contendo o meio seletivo MacConkey para pesquisa de P.aeruginosa. Foram 

semeados nos 5 primeiros tubos de cada um dos meios seletivos 10ml das amostras 

enriquecidas, e nos tubos restantes, foi inoculado nos 5 primeiros , 1 ml da amostra 

e nos 5 últimos, 0,1 ml da amostra em cada tubo.  Os tubos contendo o meio 

MacConkey foram incubados a 37ºC, já os que continham o meio E.C foram 

incubados à 44ºC em banho Maria, ambos durante 48 horas. 

Após este período os tubos que apresentaram algum tipo de alteração, foram 

semeados em Ágar MacConkey e incubados a 37ºC por 48 horas. 

 
6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram utilizados 120 tubos contendo os meios seletivos, sendo metade com o 

meio E.C e a outra metade com o meio MacConkey. Após a semeadura das 

amostras e período de incubação, 27 tubos apresentaram alterações, sendo 

submetidos à nova semeadura em placas de petri com Ágar MacConkey. 

As placas que apresentaram alterações foram submetidas a testes 

bioquímicos para confirmação dos sorotipos. Se constatada presença de Unidades 

Formadoras de Colônias, estas serão contabilizadas seguindo a tabela NMP. 
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