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RESUMO

A água potável é aquela considerada propícia ao consumo humano, devendo conter características físico-químicas que permitam classifica-la 
como tal além de não conter microrganismos patogênicos e estar livre de bactérias indicadoras de contaminação fecal. Os indicadores de 
contaminação fecal, tradicionalmente aceitos, pertencem a um grupo de bactérias denominadas coliformes (o principal representante desse 
grupo de bactérias é Escherichia coli). O Ministério da Saúde estabelece que sejam determinados, na água, para aferição de sua potabilidade os 
parâmetros microbiológicos: presença de coliformes totais e termotolerantes (de preferência Escherichia coli) por 100 mL, entre outros. A 
importância das análises se justifica devido ao fato da água, comumente, ser um meio ideal para a veiculação de muitas doenças de origem 
bacteriana (febre tifoide e paratifoide, disenteria bacilar, cólera, gastroenterites agudas e diarreias) e também causar problemas relacionados, por 
exemplo, a concentrações elevadas de cátions e íons metálicos presentes na água, e que podem trazer complicações à saúde humana. Nesse 
contexto o presente trabalho objetivou analisar a água de bebedouros de uma escola particular de São Luís-MA. As amostras de água foram 
coletadas em conformidade com a metodologia descrita no Standard Methods, e analisada no Laboratório de Microbiologia da Faculdade Estácio 
São Luís. As análises compreenderam amostras de águas coletadas de cisternas (dois pontos), caixas d’água (dois pontos) e bebedouros 
(escolhidos por conveniência, totalizando 13 pontos de coletas). Utilizou-se o método do substrato cromogênico, que permite determinar 
simultaneamente os coliformes totais e Escherichia coli presentes em uma determinada amostra. O método do substrato cromogênico define 
como coliformes totais bactérias na forma de bastonetes, gram negativas, não formadoras de esporos, aeróbias ou anaeróbias facultativas, que 
hidrolizam o substrato Orto-nitrofenil-β-D-galactopiranosídeo (ONPG), transformando-o em Ortonitrofenol. O método reconhece como 
coliformes totais as amostras com bactérias que alteram a coloração do meio, de incolor para amarelo. O resultado para Escherichia coli é 
positivo quando as amostras positivas apresentam além da coloração amarela, fluorescência azul sob luz ultravioleta (360 nm), devido à ação do 
4-metilumbeliferil-β-D-glucoronídeo (MUG) utilizado como substrato para indicar a presença da enzima β-glucoronidase. Esta enzima é 
caracteristicamente produzida pela Escherichia coli e quando o MUG é degradado pela β-glucoronidase o produto resultante 4-metilumbeliferona 
é fluorescente sob luz ultravioleta. O processo foi desenvolvido dentro de capela de fluxo laminar, sendo cada amostra, após assepsia do frasco 
com algodão embebido em álcool, transferida para um frasco estéril graduado. Em seguida adicionou-se para cada frasco um flaconete contendo 
a quantidade exata de meio de cultura contido no flaconete (utilizou-se COLILERT, marca IDEXX). Após dissolução do meio de cultura incubou-se 
em estufa bacteriológica regulada a 35±05°C por 24 horas. Todas as análises foram realizadas em triplicata. Os resultados para análise de cisterna 
e caixas d’água apresentaram ausência para coliformes totais e E. coli. Por outro lado, os resultados mostraram que 84,6% (n=11) das amostras 
dos bebedouros apresentaram coliformes totais e 7,7 (n=1) coliforme termotolerante (E. coli). Nesse sentido, verifica-se falhas na manutenção da 
qualidade dos bebedouros recomendando-se a necessidade de limpeza desses recipientes e dos filtros dos mesmos.
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