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RESUMO

Os corpos de água são essenciais para o curso de vida na Terra, considerando que a mesma se originou na água e os organismos têm uma 
associação de plena dependência com este recurso. Além da necessidade fisiológica para os seres vivos, há importância no âmbito cultural, 
industrial e econômico para as civilizações. Sabe-se que o tratamento inadequado de efluentes domésticos, agrícolas e industriais pode resultar 
em alto risco sanitário para o ser humano e desequilíbrio ambiental ao corpo d’água, como a eutrofização artificial. A Cachoeira do Tarumã-Açu, 
até os anos 90, costumava ser bastante visitada por moradores de toda a cidade, como um balneário. Entretanto, ao longo dos anos, houve um 
aumento populacional grande em seu torno, fazendo com que famílias construíssem suas moradias próximas ao igarapé. O bairro Tarumã não 
possui ETEs ativas (Estação de Tratamento de Esgoto), o que desencadeia a poluição severa do local, que recebe diariamente uma série de 
efluentes domésticos carregados com dejetos de esgoto e surfactantes, além dos resíduos sólidos despejados pelos próprios moradores. 
Atualmente, 65% das internações hospitalares no Brasil se devem a doenças de veiculação hídrica causadas por microrganismos patogênicos. 
Dessa forma, o presente trabalho teve Como objetivo a análise bacteriológica da água da Cachoeira do Tarumã-Açu. A água foi coletada em zonas 
distintas, em 10 frascos de polipropileno levada ao laboratório de Microbiologia da Faculdade Estácio do Amazonas, seguindo as instruções da 
Fundação Nacional de Saúde. Para a análise bacteriológica, transferiu-se 1ml da água coletada para tubos contendo 2ml de caldo TSB, incubando-
os em estufa à 37,5°C por 24 – 48 horas. Após o período de incubação das culturas crescidas em TSB, retirou-se uma alíquota para semeadura em 
placas contendo meios como Ágar Nutriente, EMB (Eosina Azul de Metileno), Cetrimide e Chromágar Candida. Além dos meios seletivos, a 
identificação se deu por coloração de Gram e testes bioquímicos, como Catalase e Oxidase. Com base nos dados obtidos, observou-se o 
crescimento de Candida tropicalis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus sp., Pseudomonas sp., Streptobacillus sp. E 
Streptococcus sp. Esses microrganismos são conhecidos como causadores de infecções, doenças gastrointestinais e oportunistas. Diante disto, 
estudos como este são de fundamental importância para o conhecimento da microbiota presente em igarapés sem ETEs, bem como para a 
elaboração de métodos mais eficientes no seu tratamento.
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