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RESUMO 

A água é um elemento muito importante para a vida na Terra, devido a isso é 

essencial o cuidado com a qualidade em que a utilizamos, pois pode haver 

bactérias como a E.coli. Foi realizada uma análise da água do Lago Jaboti, 

Apucarana-PR, com base na metodologia do livro Manual de Métodos de Análise 

Microbiológica de Alimentos e água.  Obtendo resultado positivo para presença da 

bactéria E. coli.  
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ABSTRACT 

Water is a very important element for life on Earth, because of this it is essential to 

be careful with the quality in which we use it, as there may be bacteria like E. coli. 

A water analysis of Lake Jaboti, Apucarana-PR, was carried out based on the 

methodology of the Manual of Methods of Microbiological Analysis of Food and 

Water. Obtaining a positive result for the presence of E. coli bacteria. 
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INTRODUÇÃO 

A água é um elemento essencial para a vida na Terra, e ocupa a maior 

parte do nosso planeta, com um total aproximado de 75%, sendo que 3% é água 

doce, 2% dessa água doce se encontram nas geleiras e 1% nos rios (PEREIRA, 

2016). 

O ser humano utiliza a água para uso pessoal, econômico, social, 

dentre outros, e por isso a qualidade da água é essencial, por ser um recurso 

significativo para o desenvolvimento regional, rios e lagos estão sendo afetados 

por esta invasão desenfreada da bacia hidrográfica, causando alterações físicas, 

químicas e biológicas nestes ambientes aquáticos (SOUZA, 2014). Em lagos isto 

pode ocorrer por receptar alguns rios e córregos, também por vários tipos de 

rejeitos (AZEVEDO, 2016). A utilização desses ambientes para fins recreativos 

que pode ou não ingerir essa água, pode causar sérios riscos a saúde podendo 



levar até a morte, já foi visto que 80% das doenças de países desenvolvidos são 

causados por contaminação em água (VIEIRA, 2017; AZEVEDO, 2016). 

Esses locais podem se tornar propagadores de diversos 

microrganismos como bactérias patogênicas, como por exemplo, a Escherichia 

coli (DE FARIA, 2016; DE PAULA, 2013; FERREIRA, 2015). A E. coli é uma 

bactéria que possui forma de bastonetes Gram negativos, se localiza em animais 

de sangue quente e principalmente no trato digestivo do homem, mas também 

são bastante resistentes fora do corpo (DE LIMA, 2017; DE OLIVEIRA, 2015). 

Sua transmissão pode ser feita pela água, alimentos ou também por contato com 

pessoas ou animais que já estão contaminados (SILVEIRA 2013). 

É muito importante a análise desses ambientes para ter um controle do 

que esta afetando o ambiente aquático, assim conscientizando as pessoas não 

usufruir desses locais evitando as doenças propagadas por eles. Também 

conscientizando as pessoas a contribuírem com esses locais amenizando sua 

poluição, como não jogar lixo nesses rios, por exemplo, e também um controle 

dos animais que habitam esses locais. 

 

OBJETIVO 

Identificar a ocorrência de Escherichia coli, para evitar o risco de 

contaminações e surtos de doenças causadas pela mesma. 

 

METODOLOGIA 

O Lago onde foi realizado, encontra-se em uma área urbana de 

Apucarana-PR, onde foram feitas coletas, em quatro pontos do lago. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2 – Identificação dos pontos de coleta. 

 
Fonte: google Earth (2017). 

 

 Foi aplicada a técnica de tubos múltiplos, realizando diluição seriada 

de 10-1 até 10-5, todas com 5 repetições. Após as diluições, foram inoculados em 

caldo Laruril Sulfato Triptose (LST) em concentração simples contendo tubos de 

Duran, em seguida incubadas em estufa a 35±1 ºC por 24-48±2h. 

Os tubos que apresentaram crescimento e produção de gás foram 

transferidos uma alçada para os caldos, Verde Brilhante Bile 2% (VB) para 

contagem de coliformes totais, estes incubados em estufa a 35±1 ºC por 24-

48±2h, outra alçada para o caldo E. coli (EC) para contagem de coliformes 

termotolerantes, estes incubados a 42±1 ºC por 24-48±2h em banho-maria, outra 

alçada para o caldo Triptona 1% e incubados a 44,5±1 ºC por 24±2h. Após 

período, foi realizado a contagem de NMP/ml para os tubos positivos. 

 De cada tubo de EC com produção de gás em 48±2h, foram estriadas 

(esgotamento) uma alçada em placa de Ágar Levine Eosina Azul de Metileno (L-

EMB) e incubadas as placas a 35±1 ºC por 24-48±2h, observado o 

desenvolvimento de colônias típicas de E. coli . 

As placas com colônias típicas foram transferidas duas colônias bem 

isoladas de cada placa, para tubos de Ágar Padrão para contagem (PCA) 

inclinados e incubados a 35±1 ºC por 24±2h. A partir das culturas puras em PCA, 

foi realizada coloração de Gram. 

 



RESULTADOS 

Todas as amostras apresentaram contaminação por bactérias 

pertencente ao grupo do Coliformes Totais, em menor quantia Coliforme 

Termotolerantes e E.coli. 

Tabela 1: Contagem de microrganismos presentes. 
Pontos de 

Coleta
Coliformes 

Totais
Coliformes 

Termotolerantes
E. coli

P1 7,4 3,6 3,6
P2 < 3 < 3 < 3
P3 3,6 3,6 3,6
P4 < 3 < 3 < 3  

Fonte: Autor do trabalho 
 

A contaminação por E.coli, representa um risco para a população que 

frequenta este ambiente, uma vez que este microrganismo é resistente a várias 

condições ambientais. 

 
CONCLUSÃO 

Houve uma maior presença de bactérias em pontos onde há menor 

movimentação da água, como nos pontos 1 e 3, tanto para coliformes 

termotolerantes quanto para coliformes totais. Já os pontos que apresentaram um 

menor resultado, são locais onde o fluxo de água é maior por isso se teve uma 

contagem baixa dos microrganismos. Isso se deve a presença de animais no local 

e alguns córregos que desaguam neste lago, portanto como medida deve 

sensibilizar a população alertando sobre os riscos a saúde e impedir que a 

população tenha contato direto com esta água.  
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