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RESUMO
A água é essencial para os seres vivos, no entanto pode ser um problema de saúde pública ao funcionar como veículo de transmissão de
microrganismos patogênicos. Esse artigo tem como objetivos desenvolver atividades práticas com alunos do ensino médio de uma Escola
Estadual na cidade de São Miguel dos Campos-AL e avaliar a qualidade microbiológica da água do bebedouro utilizado pelos mesmos. Os
alunos trabalharam em equipes no laboratório de Ciências. Foram utilizadas 12 amostras de água dos bebedouros e analisadas bactérias do
grupo coliformes e bactérias heterotróficas. O experimento foi acompanhado e os dados obtidos analisados posteriormente pela professora e
alunos.
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ABSTRACT

Water is essential for living beings, but may be a public health problem by acting as a vehicle for transmission of pathogenic microorganisms.
This article aims to develop practical activities with high school students from a state school in São Miguel dos Campos-AL and evaluate the
microbiological quality water cooler water used by them. Students worked in teams in the science lab. They used 12 of the trough water
samples and analyzed bacteria coliform and heterotrophic bacteria group. The experiment was monitored and the data analyzed later by the
teacher and students.
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INTRODUÇÃO
 
          A água é um recurso natural essencial para nossa sobrevivência e a de todas as espécies que habitam a Terra. Suas funções no
abastecimento público, industrial e agropecuário, na preservação da vida aquática, na recreação e no transporte demonstram essa
importância vital (SANCHEZ, 1999).
As consequências do rápido crescimento da população mundial no século passado e sua concentração em grandes zonas urbanas já são
evidentes em várias partes do mundo. Dados da Organização das Nações Unidas (ONU) revelam que hoje cerca de 250 milhões de
pessoas, em 26 países, têm grande dificuldade para obter água. Todas estão entre os dois bilhões de seres humanos que não dispõem de
água potável, ou seja, água tratada, saudável e segura para o consumo. As doenças diarreicas matam, aproximadamente, quatro (04)
milhões de crianças por ano (UNICEF, 1991) e 25% das infecções entéricas podem ser atribuídas a três agentes bacterianos e seus
diferentes sorotipos: Shigella, Salmonella e Escherichia coli (ZULPO et al., 2006). A presença de coliformes totais, não significa
necessariamente contaminação fecal, porém, um importante indicador das condições higiênicas do processo (CABRINI; GALLO, 2001).
          Água com qualidade ou água potável é aquela destinada ao consumo, cujos parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e
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radioativos estão dentro do padrão de potabilidade que não oferece riscos à saúde humana. No Brasil, as regras que determinam a
potabilidade da água foram estabelecidas pela Portaria de nº 518, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2004).
          O monitoramento das condições sanitárias de águas para consumo é realizada através de análises das bactérias do grupo coliforme,
que atuam como indicadores de poluição fecal, pois ocorrem na flora intestinal do homem e de outros animais (AMERICAN PUBLIC
HEALTH ASSOCIATION, 1985).
          As projeções da Organização das Nações Unidas indicam que, se a tendência continuar, em 2050, mais de 45% da população
mundial estará vivendo em países que não poderão garantir a cota diária mínima de 50 litros de água por pessoa para suas necessidades
básicas. A organização Mundial da saúde estima que 80% das doenças que ocorrem em países em desenvolvimento são ocasionadas por
águas contaminadas (LIRA et al., 2001; VAITSMAN; VAITSMAN, 2005).
          Esse artigo tem como objetivo desenvolver atividades práticas com alunos do ensino médio relacionadas à qualidade microbiológica
da água dos bebedouros utilizados pelos mesmos, nas dependências de uma Escola Estadual do município de São Miguel dos Campos,
estado de Alagoas.
 
 
 
METODOLOGIA
 
          Os alunos foram divididos em equipes para realização das atividades práticas envolvidas na pesquisa.  Inicialmente os meios de
cultura para pesquisa do grupo de coliformes e bactérias heterotróficas foram preparados com auxílio dos alunos no laboratório de ciências
da escola. Os meios de culturas utilizados foram M Endo Agar Les (Coliformes Totais), M FC Agar (Coliformes Fecais) e Plate Count Agar
(Bactérias Heterotróficas).  
          Para o preparo do meio de cultura M Endo Agar Les (Coliformes Totais) foram pesados 5,1 gramas do meio com auxílio de balança e
colocados em um Becker, e em seguida com uma pipeta graduada foi acrescentado 2mL de etanol 95% e com auxílio de proveta graduada
acrescentou-se 98mL de água destilada e com um bastão de vidro a solução foi bem misturada e colocada em banho maria, sempre
agitando e deixando ferver até a completa dissolução.
          Para o preparo do meio de cultura M FC Agar (Coliformes Fecais) foram pesados 5,2 gramas do meio com auxílio de balança e
colocados em um Becker, e em seguida com uma proveta graduada foram acrescentados 100mL de água destilada e com um bastão de
vidro a solução foi misturada e colocada em banho maria, sempre agitando e deixando ferver ate completa dissolução.
          Após o preparo os meios foram distribuídos em placas de petri de vidro estéreis e esperou–se que os mesmos fossem solidificados e
ai as amostras foram coletadas.
          Para a preparação do meio de cultura Plate Count Agar (Bactérias Heterotróficas) foram adicionados 2,35 gramas do meio pesado
com auxílio de balança e colocados em erlenmayer, acrescentou-se 100mL de água destilada e a solução foi aquecida em banho maria e
ferveu por aproximadamente 1 minuto. Após a fervura o mesmo foi tamponado e colocado em uma panela de pressão, já que a escola não
possui autoclave, após pegar pressão, foram marcados 15 minutos, passado esse tempo, a panela foi desligada e esperou-se que toda
pressão saísse para que a mesma fosse aberta e o meio retirado.
          Após a preparação e quando o meio de cultura atingiu uma temperatura em torno de 40 graus que é considerada uma temperatura
que não iria prejudicar o crescimento dessas bactérias, procedeu-se a análise das amostras através da técnica de plaqueamento em
profundidade.
          As coletas das amostras de água dos bebedouros foram realizadas em quatro pontos existentes no local em dois dias diferentes e
com todo o rigor de assepsia. Foram obtidas 12 amostras de água, sendo três amostras provenientes de cada ponto. Aproximadamente, 100
mL de água de cada um dos quatro bebedouros foram coletados em frascos esterilizados, após desinfecção dos bicos dos bebedouros com
álcool a 70% e fogo, bem como drenagem da água durante aproximadamente 2,5 minutos.
          Os meios de cultura M Endo Agar Les e M FC Agar são meios específicos para o grupo coliformes totais e fecais respectivamente, os
mesmos são utilizados em análises de água através da técnica de membrana filtrante, mas devido a escola não possuir o sistema de
filtração, os mesmos foram colocados em placa de petri e após seu endurecimento pegou–se swabs estéreis e os mesmos foram
submergidos nas amostras e logo após foram colocados no meio de cultura através da técnica de semeadura e em seguida  as placas foram
incubadas a 35ºC e 45ºC  por 24/48 horas. Para testar a eficiência da prática feita em sala, foi semeada também uma água já conhecida e
contaminada que denominamos como controle, afim de mostrar aos alunos a diferença entre uma placa positiva e negativa.
          Após 24 horas da incubação das amostras, procedeu-se a leitura das placas, procedimento repetido quando completadas 48 horas.
Observou-se se houve crescimento das colônias e os resultados foram expressos como ausência ou presença de crescimento.
          As colônias típicas de coliformes apresentam coloração rosa e vermelho-escura, com brilho verde metálico superficial.
          Para a contagem de bactérias heterotróficas foi utilizado o método de plaqueamento em profundidade, que se baseia na premissa de
que bactérias viáveis na água se desenvolverão em condições ideais de nutrientes e de incubação (tempo, temperatura e atmosfera),
formando colônias visíveis e isoladas.
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         Um volume de 1,0mL da amostra foi inoculado em placas de petri de vidro estéreis em duplicata com posterior adição do meio de
cultura Ágar Padrão para Contagem (PCA) fundido. Homogeneizou-se a amostra e logo após a solidificação do meio, a placa foi incubada a
temperatura de 35ºC por um período de 48 horas. Posteriormente realizou-se a contagem das colônias e no caso das placas com diluição
calcula-se a média aritmética e multiplica-se pelo inverso da diluição, expressando o resultado como contagem estimada, o resultado foi
expresso pelo número de Unidades Formadoras de Colônias (UFC/mL).
          Todos os resultados obtidos foram registrados pela professora e alunos, tabulados, expressos em tabelas e utilizados como base da
pesquisa tratada neste estudo.
 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO
 
          A partir da proposta de trabalho apresentada foi realizado o experimento para identificar a presença/ausência de coliformes e bactérias
heterotróficas no laboratório da escola e os dados obtidos estão descritos abaixo.
          A Tabela 1, apresenta os resultados das análises microbiológicas realizadas com as doze amostras de águas dos bebedouros de uma
Escola Estadual do Município de São Miguel dos Campos, no que se refere à contagem de coliformes totais, Fecais e bactérias
heterotróficas.
 
Tabela 1- Análise Microbiológica da Água de bebedouros de uma Escola Estadual na cidade de São Miguel dos Campos-AL
Amostra
 

Coliformes Totais
(Ausência/Presença)

Coliformes Fecais
(Ausência/Presença)

Bactérias heterotróficas
(UFC/mL)

01 Ausente Ausente 4,6X102
02 Ausente Ausente 5,2X102
03 Ausente Ausente 5,9X102
04 Ausente Ausente 6,2X102
05 Ausente Ausente 5,2X102
06 Ausente Ausente 6,1X102
07 Ausente Ausente 5,7X102
08 Ausente Ausente 6,0X102
09 Ausente Ausente 6,2X102
10 Ausente Ausente 6,2X102
11 Ausente Ausente 3,5x102
12 Ausente Ausente 3,8x102

 

         
Analisando
a tabela1,
nota-se
que houve
ausência

para coliformes totais em 100% das amostras, definindo que todas apresentaram resultados dentro dos padrões microbiológicos permitidos
pela legislação brasileira (BRASIL, 2004), contudo apenas três (25%) apresentaram conformidade no que se refere à contagem de bactérias
heterotróficas segundo a Portaria nº518 e nº36 do Ministério da Saúde que estabelece uma quantidade de 500 UFC/mL para uma água de
consumo, sugerindo falhas na higienização sanitária dos bebedouros.
          Das doze amostras analisadas, 100% apresentaram ausência no crescimento do grupo coliformes, portanto, estão em conformidade
com a legislação vigente para águas de consumo humano, ou seja, própria para o consumo humano, resultado positivo quando comparado
com a pesquisa realizada por Pongeluppe et al. (2009) que constatou a presença de contaminação por coliformes totais nos bocais de todos
os bebedouros pesquisados em uma instituição de ensino de Guarulhos, o que demonstra uma falha na higienização dos mesmos. Zulpo et
al. (2006) avaliaram o nível de contaminação desses aparelhos na Universidade Estadual do Centro-Oeste,Guarapuava (PR), concluindo
que três das quatro amostras analisadas estavam em desacordo com a legislação.
          A presença de coliformes totais, não significa necessariamente contaminação fecal, porém, um importante indicador das condições
higiênicas do processo  (CABRINI; GALLO, 2001).
          Quanto a contagem de bactérias heterotróficas nas amostras analisadas, nove (75%) apresentaram contagens acima dos parâmetros
estabelecidos na legislação vigente. De acordo com Carvalho et al. (2005), a contagem padronizada por mesófilos tem sido usada como
indicador de qualidade higiênica de determinados locais e, quando presente em grande número, indica falhas durante o processo de
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higienização. As bactérias heterotróficas, em sua maioria, fazem parte da flora natural da água, mas é importante o controle de sua
densidade, porque em grandes quantidades estas bactérias podem causar danos à saúde do consumidor, podendo atuar como patogênicos
oportunistas (SANCHES, 1999).
          Gomes et al.(2005), ao avaliarem a qualidade microbiológica e físico química da água destinada ao consumo de alunos e servidores
de uma Instituição Federal de Ensino Superior (IFES) do Sul de Minas Gerais, constataram heterotróficos em 25% das amostras analisadas.
No trabalho de Guerra et al.(2006), onde foram analisadas 413 amostras de água potável do sistema principal e do sistema secundário em
Bandeirantes -PR, somente 0,24% (n=1) apresentou resultado acima do nível máximo recomendado.
          A contagem de heterotróficas, também conhecida como contagem padrão em placas, é um procedimento que objetiva estimar o
número de bactérias heterotróficas na água, particularmente como uma ferramenta para acompanhar as variações nas condições de
processo, no caso das águas minerais, e das diversas etapas de tratamento, no caso de águas tratadas. Permite ainda verificar as condições
higiênicas em diferentes pontos da rede de distribuição. Não diferencia tipos de bactérias, sendo mais utilizadas para se obter informações
sobre a qualidade de produtos, práticas de manufatura, matérias-primas utilizadas, condições de processamento, manipulação e tempo de
prateleira e vida de prateleira. Não é um indicador de segurança, pois não está diretamente relacionado à presença de patógenos ou toxinas,
mas dependendo da situação, pode ser útil na avaliação da qualidade, porque populações altas de bactérias podem indicar deficiências de
sanitização ou falha no controle de processo ou dos ingredientes (SILVA, et al 2010).
          De um modo geral, das doze amostras de águas coletadas nos bebedouros e avaliadas neste estudo, 100% apresentaram - se
próprias para consumo humano no que se refere aos parâmetros exigidos em legislação vigente. Contudo, maiores cuidados devem ser
tomados no que diz respeito às condições higiênicas dos bebedouros, para que as contagens de bactérias aeróbias heterotróficas possam
ser reduzidas, assegurando uma maior qualidade da água oferecida aos alunos, funcionários e demais visitantes da escola.
          Os gestores da escola foram comunicados dos resultados obtidos para tomarem as devidas providências.
 
 
 
CONCLUSÃO
 
          A partir dos dados coletados e analisados durante toda a pesquisa, observou-se que processos higiênicos e medidas educacionais
voltadas à saúde pública são cada vez mais necessários para a qualidade de vida no ambiente escolar, visto que das doze amostras
analisadas, 100% não apresentaram crescimento para bactérias do grupo coliformes, entretanto 75 % estavam em desacordo com os
padrões microbiológicos legais no que se refere a contaminação por bactérias heterotróficas superiores ao proposto pela legislação vigente
(Portaria nº518 e nº36 do Ministério da Saúde), o que sugere condições higiênico-sanitárias deficientes.
          A atividade prática de análise microbiológica de água dos bebedouros foi realizada com sucesso, provocou bastante interesse e
indagações aos alunos quanto ao tema tratado na pesquisa. Com a orientação da professora os estudantes conseguiram avaliar os
resultados obtidos como descrito acima, comprovando que os objetivos propostos nesse trabalho foram atingidos.
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