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Introdução: 

O uso dos corpos hídricos como receptáculo para efluentes orgânicos 

aumentou com o crescimento populacional, agravando o declínio das condições 

sanitárias em diversas comunidades urbanas. Com isso, a descarga de efluentes 

nos reservatórios tem contribuído para o aumento da contaminação por micro-

organismos patogênicos (Esteves, 1998). 

A maioria dos problemas sanitários que afetam a população mundial estão 

intrinsecamente relacionados com o meio ambiente. Um exemplo disso é a diarréia 

que, com mais de quatro bilhões de casos por ano, é uma das doenças que mais 

aflige a humanidade, já que causa 30% das mortes de crianças com menos de um 

ano de idade. Entre as causas dessa doença destacam-se as condições 

inadequadas de saneamento (GUIMARÃES, CARVALHO e SILVA, 2007). 

Escherichia coli é o principal agente etiológico de infecções entéricas causada 

pela água e alimentos contaminados, principalmente em grupos populacionais que 

não dispõem de sistema de saneamento, ou se apresentam vulneráveis como os 

idosos e crianças imunocomprometidos (Vieira et al., 2004). 

A resistência pode ser considerada um fenômeno ecológico que ocorre como 

resposta da bactéria frente ao amplo uso de antibióticos e sua presença no meio 

ambiente. As bactérias multiplicam-se rapidamente, sofrem mutação e são 

promíscuas, podendo trocar material genético entre linhagens de mesma espécie ou 

de espécies diferentes. São consideradas microrganismos de alta capacidade de 

adaptação a diversos fatores, como a exposição a agentes químicos potentes 

(FERNANDES, 2006). 

A utilização de plantas com fins medicinais, para tratamento, cura e 

prevenção de doenças, é uma das mais antigas formas de prática medicinal da 

humanidade. No inicio da década de 1990, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

divulgou que 65-80% da população dos países em desenvolvimento dependiam das 

plantas medicinais como única forma de acesso aos cuidados básicos de saúde 

(JUNIOR, PINTO e MACIEL 2005). 



Na região Amazônica do Brasil, os frutos de Caesalpinia ferrea (Jucá) são 

amplamente utilizados como medicamento antimicrobiano e curativo, incluindo 

infecções orais (SAMPAIO et al. 2009). 

Objetivos: 

O presente trabalho teve como objetivo analisar amostras de água do 

Ribeirão Baguaçu quanto às suas características químicas e microbiológicas, 

através da avaliação da presença da bactéria E. coli, para posterior caracterização 

desses microrganismos e avaliação da ação antimicrobiana de extratos de Jucá 

sobre os mesmos. 

Metodologia: 

Para a realização deste estudo foram selecionádos três pontos do Ribeirão 

Baguaçu, que abastece cerca de 70% da cidade de Araçatuba. Os pontos 

selecionados foram: 1) localizado na rua dos Fundadores (denominado F) – Figura 

1A;  2) localizado na avenida Odorinho Perenha (denominado O) – Figura 1B e 3) 

localizado próximo a estação de tratamento de água SAMAR (denominado S) - 

Figura 1C. 

  

Figura 1A       Fonte: Google Earth  Figura 1B               Fonte: Google Earth       

 

Figura 1C        Fonte: Google Earth 



As coletas foram realizadas com o auxilio de três frascos erlenmeyer de 1 litro 

previamente autoclavados e com “boneca” de algodão e gaze para o fechamento 

dos mesmos. Para pontos de difícil acesso foi utilizada uma corda para facilitar a 

coleta (ABNT, 1987). Utilizando um pHmetro portátil e um termômetro infravermelho 

foram realizadas no momento da coleta análises de pH e temperatura da amostra, 

em todos os pontos. 

Análise Microbiológica: 

Utilizou-se o método tradicional dos tubos múltiplos para a detecção 

qualitativa de coliformes a 35°C e coliformes a 45°C, utilizando os meios de cultura 

Caldo Bile Verde Brilhante (VBBL) e Caldo Escherichia Coli (E.C). 

Foram realizadas diluições seriadas, utilizando 9ml de água peptonada 

inseriu-se 1ml da amostra gerando a diluição que foi nomeada como concentrada, e 

a partir dela foram diluídas amostras, utilizando 1ml da diluição concentrada e 

inserindo em 9ml de água peptonada, nomeando como 10-1 e assim 

sucessivamente até a obtenção da diluição 10-4. 

Depois de realizadas as diluições foram transferidos 1m de cada diluição em 

tubos contendo Durhan e  9ml dos meios VBBL e E.C, realizou-se esse 

procedimento em triplicata, foram então levados á estufa a aproximadamente 37°C 

por 24 horas. 

Após a obtenção dos resultados positivos, foi selecionado um tubo do caldo 

E.C de cada diluição e aplicado 1 ml do caldo em placas contendo 4mm do meio 

MacConkey, realizou-se a semeadura com o auxilio de uma alça de Drigalski e em 

triplicata, foram deixadas em estufa bacteriológica a 37°C por 24 horas. 

Realizou-se a técnica de semeadura por esgotamento em placas de 

MacConkey com o auxilio de uma alça de platina, para obter colônias isoladas de 

E.coli. As placas foram nomeadas de acordo com a inicial do ponto de coleta F para 

a Rua dos Fundadores, O para a Avenida Odorinho Perenha e S para a Rua 

Baguaçu. 

 

 



Contagem do Número de Colônias: 

A contagem de colônias de coliformes a 35°C e E.colifoi realizada por meio do 

método do substrato cromogênico, para a quantificação utilizou-se o sistema Quanti-

Tray, que é composto por frascos estéries com capacidade para 100ml, cartelas 

estéreis com 42 cavidades, flaconetes contendo meio de cultura apropriado e 

seladora Quanti-Tray (APHA, 1995). 

Nos frascos foram realizadas as diluições das amostras e adicionou-se então 

um flaconete com meio de cultura e homogeneizou-se. Foram então aplicadas nas 

cartelas e levadas á estufa bacteriológica a aproximadamente 37°C por 24 horas, 

conforme figura 2A e B. 

          

Figura 2A e B : Cartela Quanti-Tray.    Fotos Autorais 

Teste de Sensibilidade aos Antimicrobianos: 

Para a realização do antibiograma foram coletadas das placas nomeadas F, 

O e S anteriormente cerca de 3 a 5 colonias isoladas de E.coli e resuspensas em 

solução salina 0,9%, obtendo turvação de 0,5 na escala Mac Farland. A solução 

contendo as colônias foram semeadas em placas com 4mm de meio  Mueller Hinton 

utilizando um swab Estéril. 

Foram aplicados 12 discos de antibióticos: Gentamicina (GEN), Amicacina 

(AMI), Ciprofloxacina (CIP), Imipenem (IMP), Cefalotina (CFL), Amoxicilina com 

Clavulanato (AMC), Norfloxacina (NOR), Sulfametrin (SZT), Cefotaxima (CTX), 

Cefoxitina (CFO), Cefepime (CPM) e Ceftriaxona (CRO).As placas foram levadas á 

estufa por 24 horas à 37ᴼ C. 



Teste da Ação Antimicrobiana do Jucá: 

 O mesmo princípio utilizado no teste de sensibilidade aos 

antimicrobianos foram aplicados aos testes com Jucá, porém foram utilizadas 

somente as amostras resistentes e intermediárias para verificação da ação inibitória 

desse extrato. 

 Com auxílio da base de uma ponteira, foram feitos 4 poços na placa 

contendo àgar Mueller Hinton 4mm. Nos 2 poços superiores adicionou-se 50 µl de 

extrato de Jucá previamente deixado na estufa a 60ᴼ C por 30 minutos, nos demais 

poços, 50 µl de álcool P.A. e 50 µl de álcool 70%, garantindo assim que a ação 

inibitória se deu pelo extrato e não pelo álcool (SILVEIRA et al, 2009). Como 

controles foram utilizados um disco de antibiótico ao qual a amostra se mostrou 

resistente e um disco que se mostrou sensível. 

 Os testes foram realizados em triplicata e deixados na estufa 

bacteriológica a aproximadamente 37ᴼ C por 24 horas. 

Resultados: 

Com base nas análises realizadas conforme metodologia constatou-se os 

resultados abaixo.  

I) pH e Temperatura 

 

II) Análise Microbiológica 

Após as 24 horas na Estufa Bacteriológica, constatou-se a presença de gás 

em todos os tubos de ensaio contendo Duhram e turvação dos meios VBBL e E.C., 

indicando a presença de Coliformes à 35ᴼ C e à 45ᴼC, conforme as respectivas 

figuras 3A e B a seguir: 



                

Figura 3A:Coliformes à 35ᴼ C   Figura 3B:Coliformes à 45ᴼ C  

III) Contagem do Número de Colônias 

A contagem do número de colônias revelou os valores apresentados a seguir. 

Rua Fundadores (Ponto 1): Coliformes à 35ᴼ C: >2,4x105 NMP/100ml e Coliformes 

à 45ᴼ C: 38730 NMP/100mlAv. Odorinho Perenha (Ponto 2): Coliformes à 35ᴼ C: 

>2,4x105  NMP/100ml e Coliformes à 45ᴼ C : 9830 100NMP/ml; e Rua Baguaçu 

(Ponto 3): Coliformes à 35ᴼ C: 14670 NMP/100ml e Coliformes à 45ᴼ C: 1870 

NMP/100ml, conforme gráfico 1  abaixo: 

Gráfico 1: Análise da Contagem do Número de Colônias 

 

IV) Teste de Sensibilidade aos Antimicrobianos 

As amostras que apresentaram alguma resistência estão dispostas na tabela 

2 a seguir: 



  

Para garantir a confiabilidade dos resultados, os testes foram refeitos, 

confirmando resultado anterior. As demais amostras apresentaram sensibilidade aos 

antimicrobianos testados.  

V) Teste da Ação Inibitória do Jucá 

 Constatou-se que houve formação de halo de inibição nas amostras 

resistentes, como mostra a figura 4A e B abaixo: 

       

           Figura 4 A e B: Ação do extrato de Jucá.   Fotos autorais 

 A presente análise se mostrou favorável em quase todas as amostras 

resistentes, tais resultados podem ser visualizados na tabela 3 a seguir: 

 

 



Considerações Finais: 

O Ribeirão Baguaçu percorre as cidades de Coroados, Birigui, Bilac e 

Araçatuba e é um dos principais meios de abastecimento de Araçatuba, este é 

classificado como Águas Doces classe II (MILANI, 2007). Os resultados obtidos 

comprovam que o mesmo não se encontra nessa classificação segundo a resolução 

do CONAMA 357, por possuir níveis muito acima do aceitável na contagem de 

colônias de E. coli. O padrão aceitável para esta análise é 1000 NMP/100 ml.  

Estudos realizados apontaram que o ribeirão não se encontrava em condições de 

uso pela população em 2017, situação que tem se agravado (CHINLATO, GARCEZ 

e MOTA, 2017).   

 Na Rua dos Fundadores, constatou-se uma contagem de colônias de 

aproximadamente 38.730 NMP/100 ml, valor muito acima dos padrões aceitáveis, 

além da presença de amostras resistentes e/ou multirresistentes aos 

antimicrobianos testados. Com base nessa informação, acredita-se na hipótese de 

que essas amostras possam ter tido contato com medicamentos descartados de 

maneira incorreta, ou esgoto sem tratamento adequado sendo despejado 

diretamente no Ribeirão.  

 Como alternativa para essas amostras resistentes e/ou 

multirresistentes, foram testados nas mesmas o extrato de Caesalpinia ferrea (Jucá), 

e pôde-se observar que houve inibição. Os resultados mostrados conforme as 

figuras 4A e B e a tabela 3 apontam que a ação inibitória se deu pelo Jucá e não 

pelo álcool 70% presente no extrato. O extrato havia sido anteriormente testado em 

cepas de E. coli (ATCC 25922) e apresentou resultado positivo quanto á inibição 

(AMBRÓSIO, 2016) 

 Portanto, é possível concluir que o Ribeirão apresenta parâmetros 

preocupantes em relação à sua qualidade e não é possível saber se tratamento 

adequado é realizado antes de ser disponibilizado à população. Em contrapartida, os 

resultados obtidos com o extrato da planta, confirmam que faltam estudos a respeito 

da farmácia verde brasileira, que podem ser uma alternativa de grande relevância. 
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