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RESUMO 

Foram realizadas análises, sendo uma coleta antes e uma após a estação de 

tratamento de água no município de Califórnia – PR, para verificar a resistência 

de E. coli para alguns antibióticos. Observou-se no teste de 24h houve resistência 

em CLO 20%; GEN 33,3%; TET 66,7%; IPM 50%; CFZ 100%; CFL 100%; NAL 

100%, os demais não apresentaram. Para 48h apresentaram resistência CLO 

20%; CIP 33,3%; GEN 33,3%; TET 66,7%; IPM 50 %; CFZ, CFL e NAL 100%, os 

demais continuaram não apresentando resistência. 
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ABSTRACT 

An analysis was carried out, with a before and after the water treatment in the 

municipality of California - Pr to check the resistance of E. coli to some antibiotics. 

It was observed in 24 test (twenty-four) hours there was resistance CLO 20%; 

GEN 33.3%; TET 66.7%; IPM 50%; CFZ 100%; CFL 100%; NAL 100%, the other 

did not. In the test of 48 (forty-eight) hours showed resistance CLO 20%; CIP 

33.3%; GEN 33.3%; TET 66.7%; IPM 50%; CFZ, CFL and NAL 100%, the others 

continued showing no resistance. 

Keywords: E.coli, antibiogram, water supply. 

 

INTRODUÇÃO 

A contaminação da água pode acontecer pela presença de substancias 

químicas ou de microrganismos patogênicos. Entre os microrganismos, 
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destacam-se as bactérias do grupo coliforme, a principal representante desse 

grupo é a bactéria Escherichia. Coli (OLIVEIRA 2014). 

A E. coli. (ou Escheriachia coli) é, entre os bacilos Gram-negativos, 

anaeróbica facultativa pertencente à Família Enterobactereacea, o principal 

agente etiológico de infecções da corrente sanguínea (Santos 2009).  

A Escheriachia coli é o indicador de contaminação de origem fecal mais 

comumente utilizado, pois ocorre grande número na microbiota intestinal de 

humanos e animais. O estudo da resistência antimicrobiana destes organismos é 

de suma importância, uma vez que pode indicar o grau de alteração dos 

ecossistemas pela ação humana, além de servirem de reservatórios para genes 

de resistência (SANTOS, 2009).   

O objetivo deste trabalho foi determinar a presença de E. coli, em pontos 

da estação de tratamento determinando o perfil de resistência dessas bactérias a 

determinados antibióticos em períodos de 24 (vinte e quatro) e 48 (quarenta e 

oito) horas.  

 

REFERENCIAIS TEÓRICO-METODOLÓGICO 

Analisou-se a presença de E. coli em uma estação de tratamento de 

água, sendo, dois pontos de coleta, uma antes e outra depois da estação no 

município de Califórnia – PR. A coleta do material para isolamento foi feito 

segundo metodologia o proposto pelo Manual de Métodos de análise 

Microbiológica de Alimentos e Água. 

Foi coletado cerca de 400 mL do material em frascos de vidro 

esterilizados. As amostras foram adicionadas em uma caixa de isopor a 4°C, e 

levadas ao laboratório de microbiologia da FAP. 

Para teste de antibiograma, foram usados discos de antibióticos, sendo: 

Coranfenicol (CLO); Ciproflofaxin (CIP): Gentamicina (GEN); Tetraciclina (TET); 

Imipenem (IPM); Cefazolina (CFZ); Cefalotina (CFL); Ácido Nalidixico (NAL), feita 

a observação em 24 (vinte e quatro) horas e 48 (quarenta e oito) horas com 

medição do alo de ação do antibiótico. 

 

RESULTADOS 



Foram submetidos ao antibiograma, os isolados de E.coli seguindo a 

metodologia o proposto pelo Manual de Métodos de análise Microbiológica de 

Alimentos e Água, apresentando os seguintes resultados de resistência em 24 

(vinte e quatro) horas e 48 (quarenta e oito) horas conforme a tabela abaixo: 

 

 

Tabela 1: Resultado resistência de E. coli para antibióticos em 24 horas. 
 CLO CIP GEN TET IPM CFZ CFL NAL 

P1 4 S I R R S --- R R 

P3 5 S I S S R R --- --- 

P4 1 S I S R --- --- --- --- 

P3 10 5 R --- --- --- --- R --- --- 

P4 10 5 S --- --- --- --- R --- --- 

 

Tabela 2: Resultado resistência de E. coli para antibióticos em 48 horas. 
 CLO CIP GEN TET IPM CFZ CFL NAL 

P1 4 S I R R S --- R R 

P3 5 S I I S R R --- --- 

P4 1 S R S R --- --- --- --- 

P3 10 5 R --- --- --- --- R --- --- 

P4 10 5 S --- --- --- --- R --- --- 

 
 

Observa-se que no teste de 24 (vinte e quatro) horas houve resistência 

em CLO 20%; GEN 33,3%; TET 66,7%; IPM 50 %; CFZ 100%; CFL 100%; NAL 

100%, os demais não apresentaram resistência. No teste de 48 (quarenta e oito) 

horas apresentaram resistência CLO 20%; CIP 33,3%; GEN 33,3%; TET 66,7%; 

IPM 50%; CFZ 100%; CFL 100 %; NAL 100%, os demais continuaram não 

apresentando resistência. 

A contaminação de águas superficiais é um grande problemas para a 

comunidade local, uma vez que enterobactérias como E. coli são encontradas e 

resistentes a antibióticos fortes como tetraciclinas. Sendo que esse recurso é 

utilizado para abastecer o município, podendo haver falhas no tratamento e levar 

a contaminar boa parte da população com uma bactéria patogênica de alta 

virulência e resistência. 

A possível contaminação desse manancial deve-se a região de pasto a 

montante onde o gado tem acesso ao rio, fazendo suas necessidades e 



contaminando toda água que escoa. Como medida, deve adotar métodos que 

impeçam o acesso desses animais ao local e continuar o monitoramento. 
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