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RESUMO 

A água é um dos elementos indispensáveis à vida, sendo uma das principais 

substâncias ingeridas pelo ser humano. Assim seu monitoramento de água 

superficiais se faz necessário, foram coletadas amostras de água dos rios Rio 

Bom e Ponte Lotérico do município de Rio Bom-PR, quanto à contaminação 

por coliformes. Foi realizado o enquadramento dos rios quanto aos padrões 

estabelecidos pela Resolução n° 357 do CONAMA. As coletas de água são 

bimestralmente, no período de junho de 2016 a maio de 2017. 
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ABSTRACT 

Water is one of the elements essential to life, being one of the main substances 

ingested by humans.So its monitoring of surface water is necessary,Water 

samples were collected from rivers Rio Bom and Lottery Bridge in the city of Rio 

Bom-PR, as coliform contamination.the framework of the rivers as the 

standards established by Resolution No. 357 of CONAMA was 

conducted.Water samples are bimonthly from June 2016 to May 2017. 

Keywords:Coliform, contamination, water quality. 

 

INTRODUÇÃO 

A água é um dos elementos indispensáveis à vida, sendo uma das principais 

substâncias ingeridas pelo ser humano (OKURA; SIQUEIRA, 2005; NETO et 

al., 2006). 



A contaminação da água pode se dar em função da descontinuidade do 

fornecimento, da falta de rede de esgoto, da manutenção inadequada da rede e 

reservatórios, agrotóxicos e aterros sanitários, que contaminam os lençóis 

freáticos (SOARES et al., 2002; BETTEGA et al., 2006). 

De acordo com “Standard Methods for theExaminationofWaterandWastewater” 

que define o grupo coliforme como: “todas as bactérias aeróbias ou anaeróbias 

facultativas, gram negativas, não esporuladas e na forma de bastonete”, as 

quais fermentam a lactose com formação de gás dentro de 48h a 35º C. Neste 

grupo incluem-se organismos que diferem nas características bioquímicas, 

sorológicas e no seu habitat. Podem ser classificadas em: Escherichia, 

Aerobacter, Citrobacter, Klebsiela e outros gêneros que quase nunca aparecem 

em fezes como a Serratia. 

Segundo Shibata et al., (2004) esses microrganismos estão sendo utilizados 

como indicadores microbiológicos mundialmente para verificar a contaminação 

de corpos d’água por resíduos humanos. Tipicamente são utilizados 

organismos que são encontrados em elevadas concentrações em fezes 

humanas. Os indicadores geralmente utilizados incluem coliformes totais, 

coliformes fecais, Escherichia coli e enterococci.As bactérias do grupo 

coliforme são indicadoras de contaminação fecal, ou seja, indicam se uma 

água foi contaminada por fezes e, em decorrência, se apresenta uma 

potencialidade para transmitir doenças (VON SPERLING, 1996). 

Fazendo-se necessário o monitoramento dos rios Ponte Loterico e rio Rio Bom 

do município de Rio Bom-PR, ondeforam selecionados dois pontos de cada 

local, sendo P1 a montante e P2 a jusante.As coletas de água estão sendo 

efetuadas bimestralmente durante o período de junho de 2016 a maio de 2017 

METODOLOGIA 

O método adotado foi de filtração por membrana de éster celulose de 

porosidade de 45 µ da marca Millipore, e meios de cultura Ágar M-endo para 

coliformes totais, Ágar M-tec com substrato de ureia para isolamento e 

enumeração de E. coli. As amostras foram coletadas em recipientes assépticos 

e transportadas em caixa de térmica com gelo para a conservação do material 

sendo analisadas em um período não excedente de seis horas. Os resultados 

foram expressos em Unidade Formadora de Colônia (UFC/100mL). 

 



CONCLUSÃO 

O resultado inicial da avaliação dos mananciais obteve os seguintes níveis de 

coliformes totais: Rio Bom 8,2x102 (P1) e 11,2x102 (P2), Rio Ponte Lotérico 

9,8x102 (P1) e 9,1x102 (P2), enquanto que para E. coli(coliformes 

termotolerantes): Rio Bom 1,5x102 (P1) e 4,9x102 (P2), e Rio Ponte Lotérico 

2,2x102 (P1) e 3,3x102 (P2) UFC/100 mL de água.  

 

Figura 1: Contaminação microbiológica, contagem x102 UFC/100ml. 

 
Fonte: Vanderlei Lopes Mori Junior. 

 

De acordo com a Resolução CONAMA n° 357 de 2005, 75% do total 

dos pontos analisados se encontram em conformidade para as atividades de 

recreação de contato primário e pescasob o aspecto microbiológico. Somente 

um ponto do rio Rio Bom (P2) apresentou maior contaminação ficando restrito 

para recreação de contato primário.  

Os resultados apresentados são iniciais, espera-se que a qualidade 

dos rios analisados permaneça ou tenham sua qualidade mantida ao longo do 

estudo.  
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