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RESUMO 

Água um bem precioso da Terra, porém, alguns fatores vêm destruindo essa 

propriedade importante, causando desequilíbrio. Analisando o histórico no brasil, o 

índice de E.coli em água contaminada é grande. Foi realizado testes físico-químico e 

microbiológico em Apucarana-PR, córrego Categipe, visando qualidade da água. 

Dados recolhidos foram analisados no local e no laboratório da FAP-Faculdade de 

Apucarana, realizando devidos testes tendo resultados positivos em maioria. 
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ABSTRACT 

Water a precious commodity of the Earth, however, some factors have been 

destroying this important property, causing imbalance. Analyzing the history in Brazil, 

the E.coli index in contaminated water is great. Physical-chemical and 

microbiological tests were carried out in Apucarana-PR, Categipe stream, aiming at 

water quality. Data collected were analyzed on-site and in the laboratory of FAP-

Faculdade de Apucarana, conducting due tests with positive results in the majority. 
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INTRODUÇÃO 

Na atualidade do cenário mundial, os recursos hídricos vêm se tornando cada 

vez menos abundantes e mais escassos, e com sua qualidade debilitada por vários 

fatores, como a poluição humana como principal exemplo (LIU et al.,2018). 

De acordo com a agência nacional de águas (ANA) (2016), define comitê de 

bacia hidrográfica (CBH) como o fórum em que um grupo de pessoas se reúne para 

discutir sobre um interesse comum, o uso da água da bacia (ANA, 2016). Assim, os 

comitês de bacias hidrográficas, desempenham importante papel na articulação 

entre os usuários, construção de consensos e ainda na definição do conjunto de 
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regras para melhor alocação da água, o que corresponde à essência do sistema de 

gestão de recursos hídricos. 

A qualidade de vida dos seres humanos está diretamente relacionada a água 

a qual é usada principalmente para consumo direto, preparo de alimentos, higiene 

pessoal, e de utensílios diversos (CASTRO et al., 2010; ZANCUL., 2009). A tomada 

do meio urbano sobre alguns pontos naturais do ecossistema terrestre e aquático, 

traz um volume significativamente critico de material indevido a esses locais 

(CORDEIRO et al., 2016). 

Os danos causados aos seres humanos por impurezas na água consumida 

são eminentes na atualidade Brasileira e no cenário mundial. Escherichia coli 

(E.coli),é um grupo bacteriano que ocupa geralmente o intestino humano, podendo 

ser encontradas em alguns amimais também, essa espécie de bactéria nem sempre 

é benéfica ou inofensiva (TINOCO et al., 2018), diversas doenças podem ser 

acarretadas pelo consumo de água contaminada por essa bactéria, E.coli, como 

infecção gastrointestinal, transparecendo sintomas simples como vômito, diarreia 

forte com muco ou sangue, febre que pode chegar a 38,5°C, intensa dor de 

estômago, causadas geralmente depois de 5 a 8 horas após a ingestão dessa 

bactéria no sistema digestório (MATTOS et al.,2017). 

A poluição e a erosão do solo na atualidade, traz grandes preocupações 

coma qualidade dos recursos hídricos (MEKONNEN; HOEKSTRA.,2017).  

 

OBJETIVO 

Avaliar a qualidade microbiológica e físico-química da água presente em 

riacho no perímetro urbano. 

 

METODOLOGIA 

O Córrego Cotegipe, local em que o estudo foi realizado, encontra-se em 

uma área urbana de Apucarana, que se localiza no centro-norte do estado do 

Paraná. 

O córrego possui um perímetro de aproximadamente 1,36 km, realiza 

abastecimento do Ribeirão Biguaçu. 

As coletas foram realizadas utilizando frascos de vidro de borosilicato 

estéreis, onde foram coletados aproximadamente 500 ml e identificadas 

corretamente, ainda no local foi realizado os testes de: temperatura do ambiente, 



umidade do ar, fator de luz no local, sólidos totais dissolvidos, condutividade elétrica, 

pH, nível de oxidação da água, utilizando-se medidores móveis específicos para 

cada teste. Em seguida as amostras foram encaminhadas ao laboratório de 

microbiologia da Faculdade de Apucarana (FAP) onde o nível de oxigênio da água 

foi medido. 

Foi aplicada a técnica de tubos múltiplos, realizando diluição seriada de 10-1 

à 10-5, todas com 5 repetições. Após as diluições, foram inoculados em caldo Laruril 

Sulfato Triptose (LST) em concentração simples contendo tubos de Duran (Figura 2 

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

Os tubos que apresentarem resultados positivos para LST, foram 

transferidas 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 

(Figura 2 B), estes incubados a 42±1 ºC por 24-48±2 h em banho-maria, outra 

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

realizado a contagem de NMP/ml para os tubos positivos (crescimento e formação 

de gás). 

De cada tubo de EC com produção de gás em 48±2 h, 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±2 h, observado o desenvolvimento 

de colônias típicas de E. coli (nucleadas com centro preto, com ou sem brilho 

metálico). 

 

RESULTADOS 

As análises do córrego Cotegipe foram realizadas baseando-se nos 

parâmetros físicos, químicos e microbiológicos: pH, sólidos totais dissolvidos, 

condutividade elétrica, temperatura do local, umidade relativa do ar, teor de luz, 

oxigênio, potencial de oxidação, isolamento e enriquecimento de coliformes, 

enriquecimento seletivo, numeração de coliformes, e substrato para a produção de 

indol. 

Destes, 92% dos tubos onde aconteceram os testes microbiológicos de 

coliformes totais obtiveram o resultado positivo. Porém, ainda será realizado, uma 

nova coleta para um parâmetro adequado.     



 

 

 

Tabela 1- analise física realizada no local. 

 P1 P2 P3 P4 

Ph 7.0 7.2 7.3 6.8 

TDS 87 91 89 71 

EC 159 197 191 169 

Temperatura 23.1C° 24.9C° 25.0C° 24.6C° 

Umidade  

relativa do ar  

67% 66% 64% 63% 

Luz  351*10 562*10 140*10 224*10 

ORP -205 -302 -298 -319 

 

CONCLUSÃO  

        A água do córrego Cotegipe não se encontra em condições adequadas no 

prolongamento de sua extensão devido ao alto número de animais não endêmicos 

da região de mata ciliar e beira de córrego. Havendo a necessidade de ter um 

trabalho adequado na área para que suas propriedades naturais sejam recuperadas 

de acordo com o tempo, levando em consideração que os frequentes trabalhos de 

pesquisa nesse local devem acontecer para que a cobrança sobre as autoridades 

cabíveis e demais envolvidos aconteça, a água é indispensável para a 

biodiversidade. (HASSE et al.,2018). 
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