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RESUMO: A água é um elemento natural e indispensável para a sobrevivência humana e de toda 
natureza. Toda água fornecida para o consumo humano, seja esta por meio de sistema de 
abastecimento coletivo, ou obtida em fontes individuais, deve passar previamente por vigilância e 
controle de qualidade para que atenda aos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria 2.914 
de 12 de Dezembro de 2011 do Ministério da Saúde. O presente estudo teve como objetivo analisar 
qualitativamente e quantitativamente bactérias do grupo dos coliformes da água, do bocal e da 
superfície dos bebedouros de um campus universitário da zona sul da cidade de São Paulo – SP. 
Foram analisadas a água de quatorze bebedouros, nas quais não foram encontradas a presença dos 
coliformes. Até a presente data as amostras do bocal e superfície, apresentaram crescimento 
microbiológico para coliformes totais em 79% das amostras. 

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade da água. Bebedouro. Coliformes. Contaminação.  

1. INTRODUÇÃO 

 

A água é um elemento natural e indispensável para a sobrevivência humana, 

ingerida pelo homem em abundância, sendo em maior quantidade do que qualquer 

outro alimento. Toda água que é fornecida para o consumo humano, seja esta por 

meio de sistema de abastecimento coletivo, ou obtida em fontes individuais, deve 

passar previamente por vigilância e controle de sua qualidade para que atenda aos 

padrões estabelecidos por legislações, portarias e resoluções onde não ofereça 

risco à saúde. (BRASIL, 2011) 

 

A água pode ser um grande transmissor de doenças como gastrenterites, 

cistites, pneumonias, síndromes hemolítico-urêmica, peritonites e doenças 

respiratórias, quando não própria para o consumo. Os principais agentes 

causadores de patologias por meio da água são as bactérias do gênero Escherichia, 

Klebsiella, Serratia, Enterobacter e Citobacter, micro-organismos que pertencem ao 

grupo dos coliformes totais. Dentro destes, estão os micro-organismos 

termotolerantes de origem entérica. Sua transmissão é fecal-oral, e têm sido um dos 

grandes responsáveis por epidemias elevando a taxa de mortalidade. Assim como a 

água, os bebedouros também podem ser grandes veículos de contaminação direta e 

indireta, pois são utilizados por diversas pessoas todos os dias, ficando expostos 

aos mesmos microorganismos da água que podem ser levados pelas pessoas, pelo 

meio ou por má higienização de suas superfícies. (CABRAL, 2010) 

 

2. OBJETIVOS 

 

O presente estudo teve como objetivo analisar qualitativamente e 

quantitativamente bactérias do grupo dos coliformes da água, do bocal e da 



superfície dos bebedouros de um campus universitário da zona sul da cidade de São 

Paulo – SP. 

  

3. METODOLOGIA 

 

Coleta das amostras 

Foram analisados quatorze bebedouros de um campus universitário, de 

onde as amostras foram coletas em frascos estéreis sem deixar que a água 

escoasse antes da coleta (tempo zero), também não houve a desinfecção do bocal e 

da superfície antes da coleta. Em seguida, foi realizada a análise do bocal e da 

superfície dos bebedouros com swabs estéreis, totalizando nove amostras de cada 

bebedouro. 

 

Análise de coliformes para tubos múltiplos 

Para averiguação da presença de coliformes totais e termotolerantes, foram 

utilizados os testes qualitativos e presuntivos em tubos múltiplos.  Das amostras de 

água coletadas de cada bebedouro, foram inoculadas 10mL em três tubos contendo 

10mL de caldo Lauril Sulfato Triptose (LST), 1mL foi inoculada em outros três tubos 

com 9mL de caldo LST cada, e por fim, 0,01mL foi inoculada em outros três tubos 

com 9,9mL de caldo LST, obtendo diluição 10-1, 10-2, 10-3. Todos os tubos continham 

tubos de Durhan invertidos para análise de produção de gás. As amostras 

inoculadas foram incubadas a 37°C por 24 a 48 horas. Das amostras que 

positivaram para coliformes totais, foram transferidas pequenas alíquotas com alça 

de inoculação em tubos contendo 10mL de caldo Escherichia coli (EC) com tubos de 

Durhan invertidos. Os tubos foram incubados em banho-maria por 24 a 48 horas. 

Ambos os resultados, foram comparados com as combinações presentes na tabela 

de número mais provável (NMP) para coliformes totais. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

 

Por mais que a água seja uma substância vital para, e que a sua qualidade é 

tão importante quanto a sua existência, ainda assim, a sua poluição vem 

aumentando a cada dia. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) o 

elevado número de óbitos por ano relacionados a águas contaminadas, são maiores 



do que atos violentos, terroristas, ou até mesmo guerras. Também enfatiza que mais 

de 50% dos leitos hospitalares estão ocupados por indivíduos que sofrem com 

doenças decorrentes da água. Por isso, é de suma importância que seja realizada a 

análise microbiologia das águas de consumo humano periodicamente.   

 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

A análise microbiológica da água dos quatorze bebedouros do campus 

universitário revelou que todas as amostras não apresentaram crescimento de 

bactérias do grupo dos coliformes totais. Em uma Universidade Estadual do Centro –

Oeste de Guarapuava – PR, foi analisada a água de 47 bebedouros, onde 8,5% 

positivaram pra coliformes totais e 2% para coliformes termotolerantes. (ZULPO et. 

al., 2006). Já em Minas Gerais, a análise da água de 20 bebedouros do Campus 

Universitário de Ipatinga não positivaram para coliformes totais e termotolerantes em 

nenhuma das amostras. (BARBOSA et. al., 2009).   

 

A análise microbiológica dos bocais e superfícies dos quatorze bebedouros 

analisados até o presente momento, houve o crescimento de bactérias do grupo dos 

coliformes totais em 79% das amostras coletadas, porém não apresentaram 

contaminação por coliformes termotolerantes. 
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