PARÂMETROS BACTERIOLÓGICOS DE QUALIDADE DE ÁGUA:
CARACTERIZAÇÃO E MÉTODOS DE ANÁLISE
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A preservação da qualidade das águas é uma necessidade universal que exige séria atenção por
parte das autoridades sanitárias e órgãos de saneamento, particularmente em relação aos mananciais e
águas destinadas ao consumo humano, visto que sua contaminação por dejetos de origem humana ou
animal pode torná-los um veículo na transmissão de agentes de doenças infecciosas e parasitárias.
Embora existam métodos disponíveis para determinação dos micro-organismos patogênicos responsáveis
pelas doenças de veiculação hídrica, essas análises são complexas, demoradas e dispendiosas. Além disso,
somente pessoas e animais infectados eliminam esses microrganismos, que podem estar em concentrações
extremamente baixas nas amostras de água. Por esse motivo, considera-se contaminada a água que
contenha microrganismos indicadores de presença de microrganismos patogênicos, destacando-se dentre
esses indicadores e patogênicos, aqueles transmitidos pela via fecal-oral.
A análise de indicadores bacterianos na água é um método bastante sensível e específico para
detecção de poluição de origem fecal. As análises devem ser realizadas com regularidade e frequência,
uma vez que a poluição fecal é intermitente e poucas amostragens podem não ser suficientes para detectálas. Deve-se, portanto, dar preferência a um método simples, ao invés de vários métodos ou um método
complexo, bem como dar prioridade ao exame microbiológico da água, se houverem limitações de
pessoal e instalações.
Além de fornecer dados sobre a presença de contaminação fecal na água, as análises
microbiológicas são úteis para avaliar se há eficácia de métodos de tratamento para determinados grupos
de microrganismos.
As técnicas adotadas neste material para quantificar os coliformes na água são as preconizadas
no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, publicação da American Public
Health Association (APHA), American Water Works Association (AWWA) e Water Environment
Federation, e descritos no Manual prático de análise de água da FUNASA.
1.

Pesquisa de microrganismos indicadores

Os coliformes totais e os termotolerantes são considerados microrganismos indicadores de
escolha, quando poucos recursos estão disponíveis para realização de análises microbiológicas
complementares. Entretanto, a ausência dos coliformes totais e os termotolerantes em águas superficiais
submetidas somente a desinfeção, não comprovam a ausência de enterovírus e cistos de alguns parasitas
mais resistentes a esses processos de tratamento.
A importância atribuída à presença ou ausência de determinado grupo de indicadores em uma
amostra de água, relaciona-se diretamente com o grau de associação do microrganismo com fezes de
humanos e animais de sangue quente. Assim, algumas bactérias do grupo dos coliformes totais e
termotolerantes podem ser encontradas no ambiente, no solo ou vegetação em decomposição, limitando
sua utilidade como indicadores de contaminação fecal.
A razão da escolha dos coliformes como indicadores de contaminação da água deve-se aos
seguintes fatores:
• estão presentes nas fezes de animais de sangue quente, inclusive os seres humanos;
• sua presença na água possui uma relação direta com o grau de contaminação fecal;
• são facilmente detectáveis e quantificáveis por técnicas simples e economicamente viáveis, em
qualquer tipo de água;
• possuem maior tempo de vida na água que as bactérias patogênicas intestinais, por serem menos
exigentes em termos nutricionais e incapazes de se multiplicarem no ambiente aquático;
• são mais resistentes à ação dos agentes desinfetantes do que os germes patogênicos.
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1.1. Coliformes Totais (bactérias do grupo coliforme)
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São bacilos gram-negativos, aeróbios ou anaeróbios facultativos, não formadores de esporos,
oxidase-negativos, capazes de desenvolver na presença de sais biliares ou agentes tensoativos que
fermentam a lactose com produção de ácido, gás e aldeído a 35,0 ± 0,5 oC em 24-48 horas, e que podem
apresentar atividade da enzima ß - galactosidase. A maioria das bactérias do grupo coliforme pertence aos
gêneros Escherichia, Citrobacter, Klebsiella e Enterobacter, embora vários outros gêneros e espécies
pertençam ao grupo.
A presença de bactérias não fecais e lactose-negativas nesse grupo limita sua aplicação como
indicadores de contaminação fecal, entretanto, sua presença em águas tratadas indica tratamentos
inadequados, contaminação após o tratamento ou excesso de nutrientes que favoreçam seu crescimento.
1.2. Coliformes Termotolerantes (Fecais)
São um subgrupo das bactérias do grupo coliforme que fermentam a lactose a 44,5 ± 0,2ºC em
24 horas; tendo como principal representante a Escherichia coli, de origem exclusivamente fecal, estando
sempre presente, em densidades elevadas nas fezes de humanos, mamíferos e pássaros, sendo raramente
encontrada na água ou solo que não tenham recebido contaminação fecal.
1.2.1. Escherichia coli (E. coli)

É encontrada em esgoto, efluentes tratados, águas naturais e solos sujeitos à contaminação fecal
recente, de humanos, animais domésticos, selvagens e pássaros, e, sua presença requer providências
imediatas. Existem atualmente disponíveis, testes rápidos para sua identificação, alguns deles submetidos
à padronização internacional e aceitos para uso em rotina.
A detecção dessa bactéria em meios complexos requer incubação à 44-45ºC em 24 horas com
formação de ácidos/gás a partir da lactose e provas bioquímicas positivas para indol, β-glicuronidase e
ausência de uréase. Sua presença é considerada o mais específico indicador de contaminação fecal recente
e de eventual presença de organismos patogênicos.
2. Padrões microbiológicos da qualidade da água – Legislação Federal
Os padrões que determinam a qualidade da água variam conforme as condições e vigência
sanitária de cada país, e, dentro de um mesmo país, as autoridades competentes modificam os padrões e
parâmetros conforme as condições regionais.
A portaria 2914 de 12 de novembro de 2011 do Ministério da Saúde estabelece os procedimentos
e responsabilidades relativos ao controle e vigência da qualidade da água para consumo humano e seu
padrão de potabilidade, disposto no Quadro 1.
A referida portaria estabelece que sejam determinados na água, para aferição de sua potabilidade,
a presença de coliformes totais e termotolerantes, de preferência Escherichia coli e a contagem de
bactérias heterotróficas, as quais a contagem padrão de bactérias não deve exceder a 500 Unidades
Formadoras de Colônias por 1 mililitro de amostra (500 UFC/ml), tal como não tolerar em nenhuma
amostra de água tratada a presença de coliformes termotolerantes e admitir a presença de coliformes totais
em algumas situações no sistema de distribuição.
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Quadro 1. Tabela de padrão microbiológico da água para consumo humano.
Tipo de água
Parâmetro
Água para consumo humano
Escherichia coli (2)
Na saída do Coliforme totais (3)
tratamento
Escherichia coli
Água tratada

VMP (1)
Ausência em 100 mL
Ausência em 100 mL
Ausência em 100 mL
Apenas uma amostra,
Sistemas ou soluções
entre
as
amostras
alternativas coletivas
examinadas no mês,
que abastecem menos
No sistema de
poderá
apresentar
distribuição
Coliformes de 20.000 habitantes
resultado positivo.
(reservatório e totais
Sistemas ou soluções
rede)
Ausência em 100 mL
alternativas coletivas
em 95% das amostras
que abastecem a partir
examinadas no mês.
de 20.000 habitantes

Fonte: A.O.A.C. apud Silva et al., 2010.

NOTAS:
(1) Valor máximo permitido.
(2) Indicador de contaminação fecal.
(3) Indicador de eficiência de tratamento.
(4) Indicador de integridade do sistema de distribuição (reservatório e rede).

A resolução nº 357, de 17/03/2005 do CONAMA dispõe sobre a classificação dos corpos de água e
diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de
lançamento de efluentes, e dá outras providências. No Art. 14, as águas doces de classe 1 observarão as
seguintes condições e padrões:
 Coliformes termotolerantes, para o uso de recreação de contato primário deverão ser obedecidos os
padrões de qualidade de balneabilidade, previstos na Resolução do CONAMA nº 274, de 2000.
Para os demais usos, não devera ser excedido um limite de 200 coliformes termotolerantes por
100 mililitros em 80% ou mais, de pelo menos 6 amostras, coletadas durante o período de um ano,
com frequência bimestral. A E. Coli poderá ser determinada em substituição ao parâmetro
coliformes termotolerantes de acordo com limites estabelecidos pelo órgão ambiental competente.
Segundo a resolução nº 274, de 2000, as água consideradas próprias, em suas diversas
classificações, poderão ser subdivididas nas seguintes categorias, disposto no Quadro 2.
Quadro 2. Tabela de padrão qualidade microbiológica de balneabilidade.
Parâmetro

Imprópria
≥ 2500/100
≤ 250/100 mL
≤ 500/100 mL
≤ 1000/100 mL
mL
≥ 2000/100
Escherichia coli
≤ 200/100 mL
≤ 50/100 mL
≤ 100/100 mL
mL
Esta categorização aplica-se quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras
obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local,
Observação
apresentarem valores máximos de termotolerantes e E. coli, conforme estabelecido
nos padrões de cada uma das categorias.
Coliformes fecais
(termotolerantes)

Excelente

Padrão - Categoria
Muito Boa
Satisfatória
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3.

Material utilizado em bacteriologia

a) autoclave;
b) estufa bacteriológica;
c) estufa de esterilização e secagem;
d) balança;
e) destilador;
f) banho-maria;
g) contador de colônias;
h) alça de platina com cabo;
i) tubo de Durhan;
j) tubo de ensaio;
k) algodão em rama;
4.
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l) meios de cultura;
m) frascos de coleta;
n) pipetas graduadas;
o) pipetador;
p) papel-alumínio;
q) lamparina a álcool ou bico de Bunsen;
r) placas de Petri;
s) pinça de aço inox;
t) membranas filtrantes;
u) porta-filtro de vidro ou aço inox;
v) lâmpada ultravioleta

Preparação de material de laboratório para análises bacteriológicas

Os frascos e as tampas devem ser de material resistente às condições de esterilização e à ação
solvente da água e não devem liberar compostos tóxicos, como bactericidas ou bacteriostáticos durante
a esterilização. Podem ser de vidro neutro, de vidro borossilicato ou plástico autoclavável, com boca
larga (mais ou menos 4cm) para facilitar a coleta e a limpeza.
4.1. Lavagem dos frascos e utensílios
Os frascos para análises microbiológicas devem ser submetidos à descontaminação em
autoclave, à temperatura de 121ºC e à pressão de 1atm, durante 30 minutos. Após a autoclavagem,
deve-se proceder a lavagem dos frascos observando-se a seguinte sequência:
 remover todo o material descontaminado presente nos frascos e utensílios;
 mergulhar todo o material em solução detergente e deixar de molho por 2 horas ou um
pouco mais, dependendo da aderência do material a ser removido;
 limpar a parte externa com uma esponja até a remoção completa das anotações de caneta e a
parte interna com auxílio de escova;
 não conseguindo uma boa limpeza (principalmente do material que não pode ser
esfregado com escovas), mergulhar em solução alcoólica 1N de NaOH e deixar de
molho por alguns minutos a algumas horas, dependendo da aderência do material a ser
removido.
Solução alcoólica 1N de NaOH: adicionar e dissolver, aos poucos e
cuidadosamente, 40g de NaOH em um béquer com 100 mL de água
destilada, colocando dentro de um banho de água fria. Aguardar o
resfriamento e completar para 1 L com etanol 96%.
 enxaguar todo o material em água corrente por 10 vezes sucessivas e mais 3 vezes com água
destilada;
 após a lavagem, deixar os frascos emborcados numa estufa a 80/100ºC durante 1 hora para
secagem.
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4.2. Preparo do material de vidro para esterilização
Tubos de ensaio
a) Colocar o tubo de Durhan na posição invertida dentro do tubo de ensaio;
b) Tampar o tubo de ensaio com um chumaço de algodão em rama.
Frascos de coleta
a) Colocar uma tira de papel-alumínio entre a boca e a tampa do frasco, envolvendo-os.
Obs.:

As amostras de água clorada devem ter o cloro neutralizado imediatamente após a coleta, para
impedir a continuação do seu efeito bactericida sobre a microbiota presente. Para tanto, adicionar
0,1ml de uma solução de tiossulfato de sódio a 10% para cada 100 mL de amostra, aos frascos de
coleta antes da esterilização. Esta quantidade é suficiente para neutralizar até 15mg de cloro
residual por litro de amostra.
Solução de tiossulfato de sódio a 1o%: pesar 100g de tiossulfato
de sódio, transferir para um balão volumétrico de 1L, adicionar
água destilada e promover a completa dissolução. Completar o
volume do balão.
Pipetas
a) Colocar um pequeno chumaço de algodão no bocal da pipeta;
b) Envolvê-la em papel-alumínio ou papel-madeira.
Placas de Petri de vidro
a) Envolvê-las em papel-alumínio ou papel-madeira.
Nota: Frascos de coleta, pipetas e placas de Petri devem ser esterilizados e antes de serem
preparados devem estar limpos e secos.
4.2.2. Esterilização
Todo o material de laboratório vazio (placas, pipetas, tubos de ensaio, frascos, pinças, tesouras,
etc.) pode ser esterilizado tanto em autoclave quanto em estufa de esterilização.

 esterilização em estufa à temperatura de 170/180º C durante 2 horas;
 esterilização em autoclave a 121ºC e 1atm por 30 minutos.

Obs.: O binômio acima mencionado garante a eficiência da esterilização no interior dos frascos ou
utensílios, mesmo quando a estufa ou autoclave estão muito cheias.
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Amostragem, coleta, acondicionamento e transporte
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5.1. Amostragem
A coleta de amostra para posterior análise é um ponto que deve ser considerado, já que
algumas variáveis interferem neste ponto e afetam posteriormente a obtenção de resultados
verdadeiramente confiáveis e representativos.
De nada serve dispor da melhor tecnologia ou do melhor corpo técnico em um laboratório,
que necessitam de importantes investimentos econômicos, se a coleta não é feita de forma que a
amostra seja:
- representativa;
- homogênea;
- mantenha-se inalterada no tempo.
Levando tudo isto em consideração, podem ser estabelecidos diferentes tipos de amostras:
Amostras simples:
São amostras tomadas em um determinado ponto (local) e em uma determinada hora, e
representam a composição da água unicamente nesse ponto e nesse momento. Esta amostragem se
pode fazer em águas de composição constante no tempo, como resíduos industriais, águas superficiais.
Amostras compostas:
As amostras compostas podem ser tomadas em função do tempo, ou em função da vazão.
Amostras integradas:
Em alguns casos, o melhor resultado é obtido quando se tomam várias amostras simples,
simultaneamente, de pontos diferentes. Este tipo de amostragem é feita quando, por exemplo, se quer
analisar um rio em diferentes pontos.
A coleta de amostras para análises microbiológicas deve sempre anteceder a coleta para
qualquer outro tipo de análise, a fim de evitar o risco de contaminação do local de amostragem por
frascos não estéreis. Em hipótese alguma, amostras compostas devem ser coletadas para análise
microbiológicas, pois não oferecem informações sobre as variações que podem ocorrer no fluxo e
composição de efluentes lançados nos corpos d’água. Além disso, uma ou mais porções da amostra
composta podem conter material tóxico ou nutritivo, determinando resultados que não sejam
representativos da qualidade da água, num dado momento.
Em programas de avaliação da qualidade bacteriológica de águas destinadas ao consumo
humano, o número de amostras a serem analisadas depende:
a) das fontes de abastecimento;
b) da eficiência do tratamento;
c) do número de consumidores;
d) da capacidade do laboratório (instalação e pessoal, etc.).
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5.2. Coleta

A coleta de amostras líquidas deve ser efetuada conforme recomendações apresentadas no
Guia de coleta e preservação de amostras de água (SEMA-CETESB, 2011) no link:
<http://www.cetesb.sp.gov.br/userfiles/file/laboratorios/publicacoes/guia-nacional-coleta-2012.pdf>
ou em outro material bibliográfico de referência.
O guia orienta a coleta de volume mínimo de 100 mL, o qual deve ser coletado em frasco de
vidro neutro ou plástico autolavável, não tóxico, com capacidade mínima de 125 mL, boca larga e
tampa à prova de vazamento.
Um check-list deve ser realizado antes de se partir para a coleta das amostras. Este procedimento
é necessário para evitar que a equipe responsável pela coleta não a possa realizá-la pela falta de algum
equipamento ou material, Quadro 3.
Quadro 3. Exemplo de lista de verificação de equipamento e utensílios para coleta das amostras.
Lista de equipamentos
Documentação
Plano de monitoramento
Mapas apropriados da área
Caderno de campo/ficha de coleta
Canela/lápis/relógio
Equipamentos de coleta
Haste de coleta
Coletor de profundidade
Caixa de luvas
Frascos de coleta
Etiquetas de identificação
Fita adesiva transparente
Descontaminação
Álcool a 70%
Esponja e escova
Solução detergente

Check

Papel absorvente
Outros materiais específicos

Lista de equipamentos
Check
Acondicionamento de transporte
Gelo reciclável
Material de embalagem
Fita adesiva (vedação caixa)
Etiquetas de identificação/lacres
Equipamentos de segurança
Kit de primeiros socorros
Óculos de sol/proteção
Botas de cano alto, impermeável
Água potável
Capa de chuva
Filtro solar/repelente
Antisséptico para as mãos
Colete salva vidas
Outros
Máquina
fotográfica
digital/carregador
Filmadora/carregador
GPS/bateria
Caixa de ferramentas
Confirmação do acesso (chaves)

Fonte: Portal do Ministério Público de Santa Catarina.

Cuidados Gerais
1 - As amostras não devem incluir partículas grandes, detritos, folhas ou outro tipo de material
acidental;
2 - Para minimizar a contaminação da amostra convém recolhê-la com a boca do frasco de coleta
contra a corrente;
3 - Coletar volume suficiente de amostra para eventual necessidade de repetir alguma análise de
laboratório (de 1,5 a 2 L);
4 - A parte interna dos frascos e do material de coleta, assim como tampas, não podem ser tocadas com
a mão ou ficar expostos ao pó, fumaça e outras impurezas (gasolina, óleo, e fumaça de exaustão de
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veículos podem ser grandes fontes de contaminação de amostra). Recomenda-se, portanto, que os
coletores mantenham as mãos limpas ou usem luvas plásticas (cirúrgicas e não coloridas) e não fumem
durante a coleta das amostras;
5 - Imediatamente após a coleta, as amostras devem ser colocadas ao abrigo de luz solar;
6 - As amostras devem ser acondicionadas em caixa de isopor com gelo;
7 - Registrar todas as informações de campo com no mínimo as informações contidas na ficha de
campo (Apêndice A).
5.2.1. Procedimento de coleta
5.2.1.1. Sistemas de distribuição de água para consumo humano
a) Preencher a ficha de identificação da amostra de água (Apêndice A);
b) Lavar as mãos com água e sabão;
c) Limpar a torneira do usuário com um pedaço de algodão embebido em álcool a 70%;
d) Abrir a torneira e deixar escorrer a água durante 1 ou 2 minutos;
e) Fechar e flambar a torneira (quando possível);
f) Abrir novamente a torneira e deixar escorrer por mais 2 ou 3 minutos;
g) Coletar a amostra de água;
h) Encher com pelo menos 3/4 de seu volume;
i) Tampar o frasco e identificá-lo, anotando o endereço, hora e data da coleta, o estado do tempo, o
nome do coletador, etc;
j) Marcar o frasco com o número da amostra, correspondente ao ponto de coleta;
l) Colocar o frasco da amostra na caixa de isopor com gelo;
m) Lacrar, identificar e enviar a caixa para o laboratório.
O tempo de coleta e a realização do exame não devem exceder 24 horas. O procedimento esta
demonstrado na Figura 1.

Fonte: Funasa, 2009.

Figura 1. Técnica de coleta em sistemas de distribuição de água para consumo humano.
5.2.1.2. Poços Freáticos
a) Em poços equipados com bombas manuais ou mecânicas, bombear a água durante
aproximadamente 5 minutos;
b) Realizar desinfecção da saída da bomba com hipoclorito;
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c) Deixar a água escorrer novamente antes da coleta de amostra;
d) Remover a tampa do frasco conjuntamente com o papel protetor, com todos os cuidados de
assepsia, evitando contaminação da amostra pelos dedos, luvas ou outro material;
e) Segurar o frasco verticalmente, próximo à base e efetuar o enchimento, deixando um espaço vazio
de aproximadamente 2,5 a 5,0 centímetros do topo, possibilitando a homogeneização;
f) Fechar o frasco imediatamente após a coleta, fixando bem o papel protetor ao redor do gargalo e
trazer ao laboratório sob refrigeração;
g) Em poços sem bomba, a amostragem deixa de ser feita diretamente no poço, utilizando um
recipiente esterilizado (passar álcool em baldes);
h) Não retirar amostras da camada superficial da água, evitando a contaminação com espuma ou com
outro material das paredes do poço. O procedimento esta demonstrado na Figura 2.

Fonte: Manual Ministério da Saúde, 2006.

Figura 2. Técnica de coleta de poços rasos sem bomba; (A) introdução do frasco e (B) frasco
submerso.
5.2.1.3. Águas Superficiais - Amostras coletadas diretamente de um corpo receptor
a) Procurar evitar a coleta de amostras em áreas estagnadas ou em locais próximos às margens;
b) Com todos os cuidados de assepsia, remover a tampa do frasco juntamente com o papel protetor. O
procedimento esta demonstrado na Figura 3.

Fonte: EPA, 2007

Figura 3. Técnica de coleta de águas superficiais efetuadas diretamente com as mãos.
5.3.

Acondicionamento e transporte das amostras

Após a coleta das amostras, as mesmas devem ser perfeitamente acondicionadas, para evitar
quebras e contaminação, e transportadas ao laboratório, no tempo necessário para que sua análise
ocorra dentro do prazo de validade da preservação.
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O transporte das amostras deve ser realizado em caixas térmicas, que permitam o controle da
temperatura e seu fechamento através de lacres (se possível numerado). Normalmente a temperatura,
de transporte, é de - 4ºC. Caso não seja possível o uso de caixas térmicas, pode ser utilizado caixa de
isopor com gelo reciclável, buscando evitar o contato direto do gelo com as amostras.
Os seguintes procedimentos são recomendados ao preparar a amostra para transporte:
a) Colocar os frascos na caixa de amostras de tal modo que fiquem firmes durante o transporte;
b) Nos casos em que se usar gelo para preservação, cuidar para que os frascos, ao final do transporte
não fiquem submersos na água formada pela sua fusão o que aumentaria o risco de contaminação;
c) Evitar a colocação de frascos de uma mesma amostra em caixas diferentes.
Se a amostras forem enviadas por meio de transporte comercial, além dos procedimentos já
listados, o técnico coletor dever tomar os seguintes cuidados complementares:
a) Prender firmemente a tampa da caixa que contem a amostras;
b) Identificar a amostra, pelo lado de fora, indicando sua procedência, destino, data de envio e outras
datas que sejam importantes;
c) Indicações de “PARA CIMA”,“FRÁGIL” e “PERECÍVEL”, escritas de modo perfeitamente
legível;
d) Enviar dentro da caixa, em envelope plástico lacrado, uma cópia da ficha de coleta das amostras
enviadas. Como segurança, uma cópia das fichas de coleta deve ser retida com o técnico coletor.
6. Preparo de meios de cultura
6.1. Meios de cultura
a) caldo lactosado;
b) caldo lactosado verde brilhante bile a 2%;
c) caldo EC.
6.1.1. Preparação dos meios de cultura
Caldo lactosado de concentração dupla
a) pesar 26 gramas do meio de cultura e dissolver em 1.000 ml de água destilada;
b) distribuir em tubos de ensaio (10 ml em cada tubo), tampar os tubos;
c) esterilizar a 121º C (1 Kg/cm2 de pressão) em autoclave durante 15 minutos;
d) deixar esfriar;
e) guardar no refrigerador.
Caldo lactosado verde brilhante bile a 2%
a) pesar 40 gramas do meio de cultura desidratado e dissolver em 1.000 ml de água destilada;
b) distribuir em tubos de ensaio (10 ml em cada tubo), tampar os tubos;
c) esterilizar a 121º C (1 Kg/cm2 de pressão) em autoclave durante 15 minutos;
d) deixar esfriar;
e) guardar no refrigerador (válido por uma semana).
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Meio EC

a) pesar 37 gramas do meio desidratado e dissolver em 1000 ml de água destilada;
b distribuir em tubos de ensaio contendo o tubo Durhan invertido, 10 ml em cada tubo, tampar os
tubos;
c) esterilizar a 121º C (1Kg/cm2 de pressão) em autoclave durante 15 minutos;
d) guardar no refrigerador (válido por 96 horas).
6.2 Água de diluição
Preparo da água de diluição
Solução 1
- pesar 34 gramas de fosfato de potássio monobásico (KH2O4) e dissolver em 500 ml de água
destilada, ajustar o pH para 7,2 com hidróxido de sódio, solução 1 normal Manual Prático de Análise
de Água 15 (NaOH 1N) e diluir a 1 litro com água destilada. Normalmente são necessários 175 ml de
NaOH 1N para elevar o pH.
Solução 2
- pesar 81,1 gramas de cloreto de magnésio hexahidratado (MgCl2.6H2O) e dissolver em 1 litro de
água destilada.
Solução 3
- adicionar 1,25 ml da solução 1 e 5 ml da solução 2 a 1 litro de água destilada. Distribuir em tubos de
ensaio em quantidade que, após autoclavação, assegurem um volume de 9 ± 0,2 ml.
- esterilizar em autoclave a 121º C (1Kg/cm2 de pressão)
durante 15 minutos.
Modo de usar a água de diluição quando for determinar o NMP de coliformes :
a) tomar 1 tubo de ensaio contendo 9 ± 0,2 ml de água de diluição esterilizada;
b) adicionar 1 ml da amostra de água a ser examinada;
c) misturar bem. Está pronta a diluição 1:10;
d) tirar da diluição acima, com pipeta esterilizada, 1 ml e inocular no tubo contendo caldo lactosado de
concentração simples. (diluição 1:100)
7.

Técnicas básicas de Contagem de Micro-organismos pelo Número Mais Provável (NMP)

7.1. Método dos tubos múltiplos (NMP) – Teste de diluição única
O teste de diluição única é mais utilizado para amostras com baixo nível de contaminação, para
as quais não há necessidade nem se justifica a preparação de diluições. Uma das principais aplicações
são a contagem de coliformes em água tratada.
O procedimento padrão é a inoculação de cinco ou dez alíquotas de 10 mL das amostras em 10
mL do caldo de cultura de concentração dupla (50 a 100 mL no total). Essa quantidade pode variar em
função da contaminação esperada na amostra, podendo ser inoculadas cinco ou dez porções de 100 mL
em 100 mL de caldo em concentração dupla, para a amostras com nível mais baixo e concentração, ou
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12

cinco ou dez porções de 1 mL em 10 mL de caldo em concentração simples, para amostras com nível
mais alto de contaminação.
7.2. Método dos tubos múltiplos (NMP) – Teste de diluição múltipla
O teste de diluição múltipla é o mais versátil dos formatos da técnica do NMP, porque permite
abranger uma faixa ampla de concentrações dos micro-organismos na amostra, variando-se as
diluições inoculadas. O procedimento padrão é a inoculação de três diluições decimais sequenciais da
amostra, três alíquotas por diluição ou, mais raramente, cinco alíquotas por diluição e/ou cinco
diluições.
7.2.1. A seleção das diluições
A seleção das diluições depende da contaminação estimada da amostra, de forma a obter tubos
positivos nas menores diluições (maiores alíquotas da amostra) e tubos negativos nas maiores
diluições (menores alíquotas da amostra). Para orientação, as diluições recomendadas para amostras
com contaminação na faixa de 3 a 1000 /g ou mL, são a 10-1, 10-2, 10-3. Se a contaminação esperada
estiver acima dessa faixa, deve-se inocular diluições mais altas. Caso não seja possível estimar
previamente o nível de contaminação da amostra, deve-se inocular mais do que três diluições (pelo
menos cinco), partindo-se da diluição inicial. Se a contaminação estimada estiver abaixo dessa faixa,
pode-se inocular volumes maiores das amostras em diluição, aumentando proporcionalmente o volume
de meio de cultura. A proporção entre o volume inoculado e o volume de meio de cultura
recomendado pelo Compendium (Swanson e t a l ., 2001) é: uma parte da amostra ou diluição
adicionada a dez partes do caldo. Uma prática bastante comum, que mantém essa proporção, é a
inoculação de 10 mL das amostras líquidas, sem diluição, em 10 mL do meio de cultura em
concentração dupla.
7.2.1.1 Materiais e reagentes:
a) tubo de ensaio.
b) estante para tubo de ensaio.
c) tubo de Durhan.
d) pipeta graduada de 10 ml.
e) pipeta graduada de 1 ml.
f) bico de Bunsen ou lamparina a álcool.
g) caldo lactosado de concentração dupla.
h) caldo lactosado de concentração simples.
i) caldo lactosado verde brilhante Bile a 2%.
j) água de diluição.
k) alça de platina com cabo de Kolle.
l) estufa bacteriológica.
7.2.1.2 Procedimento:
Teste presuntivo
a) tomar uma bateria contendo 15 tubos de ensaio distribuídos de 5 em 5;
b) nos primeiros 5 tubos, (os que contêm caldo lactosado de concentração dupla) inocular com pipeta
esterilizada, 10 ml da amostra de água a ser examinada, em cada tubo. (Diluição 1:1);
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c) nos 10 tubos restantes (os que contêm caldo lactosado de concentração simples), inocular nos 5
primeiros, 1 ml da amostra diluída (Diluição 1:10) e nos 5 últimos tubos, inocular 0,1 ml da amostra
diluída em cada tubo (Diluição 1:100);
d) misturar;
e) incubar a 35 ± 0,5º C durante 24/48 horas;
f) se no final de 24/48 horas, houver a formação de gás dentro do tubo de Durhan, significa que o teste
Presuntivo foi Positivo. Neste caso, fazer o teste confirmativo.

Se não houver a formação de gás durante o período de incubação, o exame termina nesta fase
e o resultado do teste é considerado negativo.
Observação: No lugar do caldo lactosado pode ser usado o caldo Lauril Triptose.
Teste confirmativo
a) tomar o número de tubos do Teste Presuntivo que deram Positivos (formação de gás) nas 3 diluições
1:1; 1:10 e 1:100;
b) tomar igual número de tubos contendo o meio de cultura verde brilhante bile a 2%;
c) com a alça de platina, previamente flambada e fria, retirar de cada tubo positivo uma porção de
amostra e inocular no tubo correspondente contendo o meio verde brilhante. Este procedimento
chama-se repicagem;
d) identificar os tubos;
e) incubar durante 24/48 horas a 35 ± 0,5ºC;
f) se no final do período de 24/48 horas houver a formação de gás dentro do tubo de Durhan o teste é
considerado positivo. Caso não haja formação de gás, o teste é considerado negativo.
Fases do teste - Expressão dos resultados
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Nota: CL = caldo lactosado
CLT = caldo lauril triptose
VB = verde brilhante bile a 2%
a) os resultados são expressos em N.M.P (Número Mais Provável) /100 ml de amostra.
b) para se determinar o N.M.P, verifica-se a combinação formada pelo número de tubos positivos que
apresentaram as diluições 1:1; 1:10 e 1:100 no Teste Confirmativo.
Exemplo:
a) nos 5 tubos da diluição 1:1, obtiveram-se 3 tubos positivos;
b) nos 5 tubos da diluição 1:10, obtiveram-se 2 tubos positivos;
c) nos 5 tubos da diluição 1:100, obteve-se 1 tubo positivo;
d) formou-se, portanto, a combinação 3-2-1;
e) determina-se o N.M.P consultando a tabela em Anexo II.
7.3. Coliformes termotolerantes (fecais) e E.coli pelo método do substrato cromogênico (Colitag)
Para a quantificação dos indicadores microbiológicos pela técnica de tubos múltiplos (NMP),
será utilizado o sistema Colitag. Esse sistema patenteado e aprovado pela Agência do Meio Ambiente
dos Estados Unidos (EPA) é utilizado para detecções simultâneas, identificações específicas e
confirmativas, e quantificação por NMP de coliformes totais e E. coli em água continental natural ou
tratada. O Colitag identifica as enzimas características de E. coli e grupos de coliformes usando uma
combinação do meio com um tampão de baixo pH e nutrientes ricos em carboidratos que reativam as
bactérias suprimidas pelo cloro. Esses nutrientes fazem com que os micro-organismos de interesse,
presentes na amostra, produzam uma mudança de cor (ou fluorescência) no sistema inoculado.
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Procedimentos de análise

8.1. Determinação de coliformes totais, termotolerantes e E. coli - Diluição única
8.1.1. Materiais e reagentes
a) Tubo de ensaio
b) Estante para tubo de ensaio
c) Tubo de Durhan
d) Pipeta graduada de 10 ml
e) Bico de Bunsen ou lamparina a álcool
f) Caldo Lactosado de concentração dupla

g) Caldo lactosado Verde Brilhante Bile
(VB) a 2%
h) Caldo E. coli (EC)
i) Alça de platina com cabo de Kolle
j) Estufa bacteriológica
k) Banho-maria

8.1.2. Procedimento
8.1.2.1.

Teste Presuntivo

a)
b)
c)
d)

Tomar uma bateria contendo 10 tubos de ensaio com 10 mL de LST em concentração dupla;
Inocular com pipeta esterilizada, 10 mL da amostra a ser examinada, em cada tubo;
Incubar os tubos de LST a 35 ± 0,5º C durante 24/48 horas;
Se no final de 24/48 horas, houver a formação de gás dentro do tubo de Durhan, significa que o
teste Presuntivo foi Positivo. Neste caso, fazer o teste Confirmativo.
Obs.:
 Se não houver a formação de gás durante o período de incubação, o exame termina nesta fase e o
resultado do teste é considerado negativo.
 No lugar do caldo lactosado pode ser usado o caldo Lauril Triptose.
8.1.2.2.

Teste Confirmativo

8.1.2.2.1. Contagem de coliformes totais
a) Quantificar e separar os tubos do Teste Presuntivo que deram Positivos (formação de gás);
b) Tomar igual número de tubos contendo o meio de cultura Verde Brilhante Bile (VB) a 2%;
c) Com a alça de platina, previamente flambada e fria, retirar de cada tubo positivo uma porção de
amostra e inocular no tubo correspondente, contendo o meio VB. Este procedimento chama-se
repicagem, Figura4;
d) Incubar durante 24/48 horas a 35 ± 0,5ºC;
e) Se ao final do período de 24/48 horas houver a formação de gás dentro do tubo de Durhan, o teste é
confirmativo para coliformes totais. Caso não haja formação de gás, o teste é considerado negativo,
conforme demonstrado na Figura 5;
f) Determinar o Número Mais Provável (NMP)/g ou mL usando a tabela de NMP, Anexo 1.
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Figura 4. Repicagem.

Tubo positivo

Tubo contendo caldo VB

Fases do teste - Expressão dos resultados

Nota: CL = caldo lactosado
CLT = caldo lauril triptose
VB = verde brilhante bile a 2%

Figura 5. Esquema para expressão dos resultados da análise de coliformes totais.
8.1.2.2.2. Contagem de coliformes termotolerantes
a) Quantificar e separar os tubos do Teste Presuntivo que deram Positivos (formação de gás);
b) Tomar igual número de tubos contendo o Caldo E. coli (EC);
c) Com a alça de platina, previamente flambada e fria, retirar de cada tubo positivo uma porção de
amostra e inocular (repicar) no tubo correspondente, contendo o meio EC;
d) Incubar durante 24 horas em banho-maria a 44,5 ± 0,2ºC;
e) Observar se há crescimento com produção de gás e anotar o número de tubos de EC com produção
de gás, confirmativo da presença de coliformes termotolerantes;
f) Determinar o Número Mais Provável (NMP)/g ou mL usando a tabela de NMP, Anexo 1.
Importante!

A contagem de coliformes totais, termotolerantes e E. coli em amostras com elevado grau de
contaminação, deve-se dar a partir do teste de diluição múltipla. Para tal, consultar o
Ruffo e Liz Hiluey
procedimento metodológico descrito por Silva et al. (2010), páginas137,Professores:
ou outraThiago
metodologia
de referência.
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8.2. Determinação de coliformes totais e E. coli – Método do substrato cromogênico
8.2.1. Materiais e reagentes
a) Tubo de ensaio e estantes
b) Pipeta graduada de 10 ml
c) Bico de Bunsen ou lamparina a álcool

d) Substrato cromogênico
e) Estufa bacteriológica de incubação

8.2.2. Procedimento
a) Assepticamente, adicionar uma dose do substrato cromogênico (exemplo: Colitag) a 100 mL de
amostra de água a ser analisada;
b) Agitar até dissolver;
c) Dividir o volume de 100 mL (já contendo o substrato de cultura) em 10 alíquotas de 10 mL,
transferidos para 10 tubos de ensaios estéreis vazios;
d) Incubar a 35 ± 0,5ºC durante 24 ± 2 horas;
e) Observar o desenvolvimento de cor amarela, confirmativa da presença de coliformes totais. Se não
for observada a cor amarela na amostra depois da incubação, a amostra é negativa;
f) Anotar o número de tubos positivos, Figura 6;
g) Os tubos positivos, com solução de cor amarela, serão examinados usando a luz UV (4 a 6w),
ondas longas (365 nm), para verificar a ocorrência de fluorescência azulada, confirmativa da presença
de E. coli MUG;
h) Anotar o número de tubos positivos, Figura 6;
i) Determinar o Número Mais Provável (NMP)/ 100 mL na inoculação de 10 x 10 mL, fazendo a
leitura do valor na linha correspondente ao número de tubos positivos obtidos na Tabela de NMP,
Anexo I.
Figura 6. Comparativo para interpretação dos resultados.

Incolor

Amarelo

Azul fluorescente (visto sob luz UV).Fonte: COLITAG
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ANEXO I
Tabela 1 – Número Mais Provável (NMP) e intervalo de confiança a nível de 95% de probabilidade,
para diversas combinações de tubos positivos e negativos na inoculação de 10 alíquotas de 1 mL da
amostra por tubo.

Fonte: Bacteriological Analytical Manual apud Silva et al. (2010).
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ANEXO II
Tabela 2 – NMP com limite de confiança de 95% para vá ias combinações de resultados positivos
quando 5 tubos são usados para cada diluição (10 ml, 1,0 ml e 0,1 ml)

Fonte: FUNASA, 2011.
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APÊNDICE A

FICHA DE COLETA
Data: ____/____/____
Solicitante
Telefone de contato
Nome
do
técnico
responsável pela coleta

CONTATO

AMOSTRA
Número de identificação
da(s) amostra(s)
IDENTIFICAÇÃO DO PONTO DE AMOSTRAGEM
Código do ponto
Endereço
Georeferenciamento
Outros
Hora da coleta
Natureza
da □ Água tratada
Nascente
□ Poço
□ Efluente
amostra
industrial
□ Água salobra
□ Água salina
□ Outra:
_________________
Tipo de amostra*
□ Simples
□ Composta
□ Integrada
MEDIDAS DE CAMPO
Temperatura do ar
Temperatura da água
pH
Condutividade
Oxigênio dissolvido
Transparência
Coloração visual
Vazão
Outras
EVENTUAIS OBSERVAÇÕES DE CAMPO

CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS NAS ÚLTIMAS 24 HORAS QUE
POSSAM INTERFERIR COM QUALIDADE DA ÁGUA (CHUVAS)
INDICAÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM ANALISADOS NOS
LABORATÓRIOS ENVOLVIDOS
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