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RESUMO 

A superfície da terra é formada por 75% de água, porém somente 2,7% é de 

água doce. Acredita-se que menos de 1% de toda a água doce do planeta 

esteja em condições potáveis. Os rios da sub-bacia do Rio Guandu Mirim no 

trecho do Parque do Mendanha a Santa Cruz tem a qualidade de suas águas 

comprometida em decorrência de diferentes atividades humanas, que lançam 

diversos tipos de resíduos nos leitos desses rios. O presente trabalho teve 

como objetivo verificar o nível de contaminação microbiológica das águas 

desses rios por meio de análise microbiológica em 4 pontos (1) na Serra do 

Mendanha (Rio Guandu do Sena), (2) no Distrito Industrial de Campo Grande 

(Rio Prata do Mendanha), (3) na Br 465 (Rio Guandu-Mirim) e (4) na Avenida 

João XXII  (Rio Guandu-Mirim). Foram realizados ensaios para quantificação 

de coliformes termotolerantes e coliformes totais, usando a técnica de 

fermentação com tubos múltiplos e com expressão de resultado como o 

Número mais Provável (NMP). Os resultados obtidos quando comparados aos 

valores permitidos pela legislação vigente (Resolução CONAMA 357/05), 

indicam que as águas dos 4 pontos estudados apresentaram valores para 

coliforme termotolerantes abaixo do valor máximo permitido. Entretanto, a 

contaminação com esgoto doméstico, logo depois do ponto 1,  é um fato e os 

valores baixos de coliformes termotolerantes encontrados nos pontos 2, 3 e 4 

foram atribuídos, principalmente ,à possível presença de alguma substância 

tóxica presente nas águas desses pontos devido ao lançamento de resíduos 

industriais e a fatores climáticos que possam interferir nas condições de 

crescimento desses microrganismos.  

 

Palavras Chave: Água. Sub-bacia do Rio Guandu-Mirim. Qualidade.        

Monitoramento. Análises Microbiológicas. Coliformes. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The surface of the earth is made up of 75% water, but only 2.7% is freshwater. 

It is believed that less than 1% of all fresh water on the planet is in safe 

condition. The rivers of the Guandu Mirim River sub-basin in the stretch from 

Parque do Mendanha to Santa Cruz have the quality of their waters 

compromised by different human activities, which throw different types of waste 

in the beds of these rivers. The objective of this study was to verify the 

microbiological contamination level of the waters of these rivers by means of 

microbiological analysis in 4 points (1) in the Serra do Mendanha (Rio Guandu 

do Sena), (2) in the Campo Grande Industrial District (3) at Br 465 (Guandu-

Mirim River) and (4) at Avenida João XXII (Rio Guandu-Mirim). For 

quantification of thermotolerant coliforms and total coliforms, using the multi-

tube fermentation technique and with result expression as the Most Probable 

Number (MPN). The results obtained when compared to the values allowed by 

the current legislation (Resolution CONAMA 357/05), indicate that the waters of 

the 4 points studied presented values for thermotolerant coliform below the 

maximum allowed value. However, contamination with domestic sewage after 

point 1 is a fact and the low values of thermotolerant coliforms found in points 2, 

3 and 4 were mainly attributed to the possible presence of some toxic 

substance present in the waters of these points due The release of industrial 

waste and climatic factors that may interfere with the growth conditions of these 

microorganisms. 

Keywords: Water. Sub-basin of the Guandu-Mirim River. Quality. Monitoring. 

Microbiological Analysis.Coliforms 
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1. INTRODUÇÃO 

Para ser própria para o consumo humano, a água deve manter as suas 

características originais inalteradas e não deve apresentar substâncias tóxicas 

e nem micro-organismos patogênicos. Entretanto, atualmente, está cada vez 

mais difícil encontrar água potável na natureza em decorrência, principalmente, 

da poluição e contaminação de rios e lagos, o que diminui a quantidade de 

água de qualidade disponível. Esse problema vem sendo negligenciado há 

muito tempo, e necessita de ações imediatas dos órgãos responsáveis e de 

toda a população (IDEC, 2005). 

De forma geral, os ambientes aquáticos são utilizados com distintas 

finalidades, em especial, para o abastecimento populacional e uso 

recreacional. Mas o seu emprego também é muito expressivo nas atividades 

agrícolas e indústriais. No entanto, nas últimas décadas, esse recurso vem 

sendo cada vez mais deteriorado por diferentes ações antropogênicas que 

geram resíduos sem o devido tratamento e descartados de forma correta 

(MORAES, 2002). 

O desenvolvimento urbano acelerado que acarretou uma concentração 

populacional em espaços reduzidos, como no caso de áreas periféricas, é um 

dos fatores que contribuíram para aumentar a poluição dos corpos hídricos 

(TUCCI, 2008). 

Dessa forma, a determinação das características físicas, químicas e 

bacteriológicas da água é importante, pois servem para informar tanto o seu 

grau de contaminação quanto verificar as possibilidades de seu uso (LINS, 

2010). 

Os rios da Cidade do Rio de Janeiro, incluindo os da Zona Oeste da 

cidade, apresentam a qualidade de suas águas comprometida pela poluição e 

contaminação citadas anteriormente. Isso acarretou que muitos deles 

deixassem de ser fonte potencial para o abastecimento da cidade. Esse é o 

caso dos principais rios que formam a sub-bacia do Rio Guandu-Mirim que 

nasce na Serra do Mendanha e desemboca na Baía de Sepetiba (Rio Guandu 
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do Sena, Rio da Prata e Rio Guandu-Mirim). Esses rios recebem grandes 

quantidades de resíduos domésticos e industriais nas localidades por onde 

passam. E os afluentes que desaguam em seus leitos contribuem também para 

aumentar a sua carga de poluição, pois trazem em suas águas mais resíduos 

dos locais que atravessam ao longo de seus percursos (SEMAD, 2001).  

Diante dessa situação, teve como objetivo realizar o monitoramento da 

qualidade microbiológica das águas dos principais rios que compõem a sub-

bacia do rio Guandu-Mirim (Rio Guandu do Sena, Rio da Prata e Rio Guandu-

Mirim) para verificar o nível atual de contaminação microbiológica de suas 

águas. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Distribuição e Importância das águas 

 Quase toda a crosta terrestre está coberta por água. Os mares e 

oceanos, de águas salgadas, correspondem a 97% do total da água do Planeta 

Terra, enquanto, a água doce, presente, principalmente, em rios, lagos e 

geleiras, corresponde a 3%. Do total de água doce disponível, cerca de 75% 

estão congelados nas calotas polares, em estado sólido, e a disponibilidade 

dos recursos hídricos em estado líquido é de 15% do total de toda água 

doce  no planeta (TUNDISI, 2011).  

O Brasil possui cerca de 12% de água superficial do planeta, havendo 

uma intensa troca entre os diversos ambientes armazenadores de água 

superficial, como córregos, lagos e águas subterrâneas. Estes compartimentos 

hídricos realizam mobilidade hídrica de uma forma sazonal dificultando 

generalidades em termos quantitativos e qualitativos. Esta variabilidade e uso 

que o homem faz da água influenciam o comportamento natural do ciclo 

hidrológico. A disponibilidade deste recurso hídrico influencia efetivamente na 

qualidade da água (TOLEDO, 2004). 

A água doce de boa qualidade é um recurso extremamente reduzido, 

mas essencial para a qualidade de vida das populações humanas, para 

sustentabilidade dos ciclos no planeta e para o desenvolvimento econômico 

(SPERLING 2005).A importância da água pode ser entendida pelo fato de que 

nenhum processo metabólico ocorre sem a sua ação direta ou indireta. As suas 

propriedades irregulares e únicas, em relação a outros compostos, foi o que 

tornou possível o surgimento da vida na Terra (ESTEVES,1998). Enfim, o valor 

da água não está relacionado somente ao meio ambiente, pois a mesma 

exerce importante papel na saúde, economia é responsável pela construção e 

crescimento de civilizações, como por exemplo a civilizações  mesopotâmicas. 

Logo, a humanidade tem utilizado a água não apenas para manter as suas 

necessidades, mas também para propósitos socioeconômicos e na qualidade 

de vida das populações. (SOUZA 2014). 
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2.2. Poluição da água 

Os ambientes aquáticos são utilizados com distintas finalidades, em 

especial, para o abastecimento populacional e uso recreacional. No entanto, 

nas últimas décadas, esse recurso vem sendo deteriorado por ações indevidas 

do homem resultando em prejuízo à própria humanidade (MORAES, 2002). 

O desenvolvimento urbano acelerado que acarretou uma concentração 

populacional em espaço reduzido, principalmente, em regiões metropolitanas e 

em áreas periféricas é um dos fatores que contribuíram para aumentar a 

poluição dos corpos hídricos (TUCCI, 2008). 

A poluição de um corpo hídrico pode ocorrer de forma pontual, difusa ou 

mista. A pontual acontece quando os poluentes são lançados de um ponto 

específico e de forma individualizada e controlada, típica de indústrias e 

estações de tratamento. Na forma difusa não há um padrão de lançamento, 

como por exemplo, é o escoamento pluvial de campos agrícolas e acidentes 

com produtos químicos ou combustíveis. Já a poluição mista engloba 

características das duas outras. A poluição das águas prejudica a utilização 

das águas para usos benéficos (PEREIRA, 2004).  

Os processos poluidores contaminam os corpos de água, pois 

acumulam substâncias minerais ou orgânicas em seus leitos, podendo 

acarretar assoreamento, eutrofização e acidificação. Esses fenômenos podem 

interferir no ciclo hidrológico e acarretar vários problemas, como por exemplo, 

chuva ácida, a qual pode danificar o solo e gerar danos à saúde do homem e 

da vegetação (BRASIL, 2014). 

A poluição de corpos hídricos superficiais deteriora a saúde ambiental e 

pode acarretar problemas de saúde aos seres vivos. Entretanto, sendo a 

produção de resíduos inerente à própria existência humana, mesmo com a 

implementação de infraestrutura para evitar problemas ambientais, o 

racionamento no abastecimento de água pode acontecer pela degradação do 

manancial em decorrência das atividades antropogênicas (LEITE, 2004). 
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2.3. Qualidade da água 

Água pura não existe na natureza, pois sendo um excelente solvente, 

não é encontrada em estado de pureza. A água possui uma série de 

componentes que irão imprimir-lhe características físicas (sólidos em 

suspensão), químicas (substâncias dissolvidas ou com potencial solubilização) 

e biológicas (presença de microrganismos), que  alteram a sua qualidade (VON 

SPERLING, 2005). Assim, a determinação dos parâmetros físico-químicos e 

microbiológicos da água é importante para determinar a sua qualidade e uso 

(LINS, 2010).  

 

2.3.1. Microrganismos indicadores da qualidade da água 

A concentração de microrganismos tem sido usada há décadas para 

monitorar e controlar a qualidade da água, não só para saúde humana, mas 

também para uma boa implementação deste recurso (MEDEIROS et al., 2009). 

Na maioria das ocasiões, os agentes patogênicos encontrados na água 

são atribuídos à contaminação por águas residuais oriundas das regiões 

urbanas e rurais (GONZALEZ et al., 1982). Considerando, que as doenças de 

veiculação hídrica são causadas principalmente por excretas de indivíduos 

infectados, é importante a avaliação microbiológica da água utilizando 

indicadores de contaminação fecal (AMARAL et al., 2003). 

 O emprego de bactérias indicadoras, em especial a Escherichia coli (E. 

coli), e as bactérias do grupo coliforme, é uma forma de avaliar a presença 

potencial de patógenos transmitidos pela água e tem sido  fundamental para 

proteger a saúde pública (ANON, 2002). 

Os coliformes termotolerantes são indicadores de poluição fecal, que 

apresentam a vantagem de serem encontrados em grandes densidades nas 

fezes, e portanto, podem  ser facilmente isolados e identificados sem o uso de 

técnicas onerosas de identificação (CETESB,1995). O emprego destes 
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indicadores numa amostra pode indicar a presença de agentes patogênicos 

intestinais. Porém, um teste negativo não pode ser tomado como um resultado 

de absoluta ausência desses patogênicos, pois existe a possibilidade da 

presença de outros patogênicos diferentes da Escherichia coli (ANON, 2002). 

2.3.1.1. Grupo coliforme 

Os indicadores de contaminação fecal pertencem a um grupo de 

bactérias que são denominadas de coliformes. O principal representante desse 

grupo de bactérias chama-se Escherichia coli (SILVA, 2009). 

As bactérias do grupo coliforme são classificadas com coliformes totais e 

coliformes termotolerantes (MACÊDO, 2001). Essas bactérias pertencem a 

família Enterobacteriaceae, seus gêneros conhecidos são Citrobacter, 

Enterobacter, Escherichia, Hafnia, Klebsiella, Serratia e Yersinia 

(SCURACCHIO 2010). 

Os coliformes totais e os coliformes termotolerantes são os indicadores 

de contaminação mais usados para monitorar a qualidade sanitária da água. As 

análises microbiológicas irão apontar a presença ou não de coliformes totais e 

fecais, que podem ser ou não patogênicos (BETTEGA et al., 2006). 

Conhecer a densidade bacteriana é importante durante a avaliação das 

etapas de tratamento, tendo em vista que um aumento considerável da 

população bacteriana pode comprometer a detecção de organismos coliformes. 

Embora a maioria dessas bactérias não seja patogênica, porém podem 

representar riscos à saúde, como também, degradar a qualidade da água, 

causando odores e sabores desagradáveis (BRASIL, 2009).  

2.3.1.1.1. Coliformes totais 

As bactérias do grupo coliformes totais são bacilos gram-negativos, 

aeróbios ou anaeróbios facultativos, não formadores de esporos, oxidase-

negativos, são fermentadoras. São capazes de se desenvolverem na presença 

de sais biliares ou agentes tensoativos. Fermentam a lactose a 35,0 ± 0,5ºC em 

24-48 horas com produção de ácido, gás e aldeído. 
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A maioria das bactérias deste grupo pertencem aos gêneros 

Escherichia, Citrobacter, Klebsiella e Enterobacter, mas existem outros gêneros 

com menor representatividade (SILVA & JUNQUEIRA, 2007). 

 

2.3.1.1.2. Coliformes termotolerantes 

Os coliformes termotolerantes, fermentam a lactose a 45 ºC ± 0,5ºC, em 

24 horas; tendo como principal representante a Escherichia coli, de origem 

exclusivamente fecal (APHA, 1995).Embora seja de origem fecal, em climas 

tropicais, essas bactérias se adaptam ao meio aquático.  

A presença de coliformes termotolerantes indica a poluição de águas 

naturais. Estes microrganismos só se desenvolvem em ambientes com 

abundância de nutrientes, temperatura acima de 13ºC e ausência de cloração 

(POPE et al., 2003).  

2.3.1.1.2.1. Escherichia coli 

Os coliformes fecais, especificamente, E. coli, fazem parte da microbiota 

intestinal do homem e outros animais de sangue quente. Estes microrganismos 

quando detectados em uma amostra de água fornecem evidência direta de 

contaminação fecal recente, e por sua vez podem indicar a presença de 

patógenos entéricos (POPE et al., 2003). 

 E. coli é uma bactéria que fermenta a lactose e o manitol, a 45ºC, em 

24 horas com produção de ácido, gás e indol, a partir do aminoácido triptofano. 

Essa bactéria apresenta atividade das enzimas ß-galactosidase e ß-

glicuronidase, e não hidrolisa a uréia. É a única espécie termotolerante cujo 

habitat exclusivo é o intestino humano e de animais homeotérmicos, onde 

ocorre em número elevado. Essa espécie é considerada, pela legislação 

vigente, o indicador mais específico de contaminação fecal recente e de 

eventual existência de organismos patogênicos (JAWETZ  et al., 2014). 
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2.4. Análise Microbiológica 

2.4.1. Técnica do Número Mais Provável (NMP) 

Segundo Tortora (2012), o crescimento de populações microbianas pode 

ser medido por variados métodos que incluem, como contagem de placas, 

filtração, contagem e o método do número mais provável (NMP). Como as 

populações bacterianas, geralmente, é muito grandes, a maioria dos métodos 

de contagem tem como base a enumeração diretas ou indireta de 

amostragens. 

A técnica dos tubos múltiplos utiliza diferentes alíquotas da amostra 

coletada, que passa por sucessivas diluições, e são respectivamente 

inoculadas em séries replicadas de tubos de ensaio contendo o meio de 

cultura. Após a incubação, a partir do número de tubos positivos, em cada série 

de diluição, estima-se o NMP de organismos em 100 mL da amostra. 

O NMP é tão-somente uma estimativa, baseada em certa probabilidade 

estatística, da densidade média de bactérias presentes em uma amostra. No 

cômputo rotineiro, recorre-se a tabelas de NMP com os respectivos intervalos 

de confiança (95%) para diversas combinações de número de tubos positivos 

em cada série de diluição. Significa dizer que existe uma probabilidade de 95% 

de que o número “verdadeiro” de bactérias presentes na amostra se encontre 

dentro dos intervalos mínimos e máximos em torno do NMP. Muito embora o 

método dos tubos múltiplos apresente sensibilidade elevada, permitindo a 

detecção de baixas densidades de bactérias, o NMP não é um valor preciso, e 

a precisão do teste depende do número de tubos utilizados e dos volumes de 

amostra inoculados. 

Assim, quanto pior a qualidade da água a ser analisadas, maiores as 

diluições necessárias e vice-versa. 

O Standard Methods (APHA, 1995) recomenda que água não tratada se 

faz necessário séries de cinco tubos inoculados com diluições decimais da 

amostra (múltiplas e submúltiplos de 10 mL), de acordo com a provável 

densidade bacteriana. 
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Os tubos positivos no ensaio presuntivo são repicados em outros tubos 

contendo um meio de cultura mais seletivo para o ensaio confirmativo. Dessa 

forma, têm-se duas estimativas de NMP, presuntivo e confirmativo 

(APHA,1995) 

2.4.1.1. Ensaio Presuntivo 

Expressa a função de avaliar a presença de microrganismos 

fermentadores de lactose, especificamente, os pertencentes aos grupos dos 

coliformes. Nesta fase, serão recuperadas as células estressadas por 

diferentes razões,  como por exemplo,  tratamentos térmicos e congelamento. 

O teste utiliza  meio de cultura rico em nutrientes, para facilitar o rápido 

crescimento dos microrganismos  (BRANDÃO et al., 2012). 

2.4.1.2. Ensaio Confirmativo 

Nesse teste, é utilizado o Caldo Verde Brilhante Bile 2%, que contém 

como inibidores a Bile e o Verde Brilhante, inibindo o crescimento da microflora 

acompanhante, especialmente, bactérias Gram positivas, e a lactose, como 

única fonte de carboidrato. Assim, a produção de gás no interior dos tubos de 

Durham, nas condições do teste, indica que houve desenvolvimento de 

bactérias Gram negativas que fermentam lactose, característica do grupo 

coliforme (BRANDÃO et al., 2012). 

 

2.4.2. Identificação da presença de E.coli usando meio Agar  

HiCrome ECC  

    Ágar HiCrome ECC é um meio seletivo e indicador utilizado para a detecção 

simultânea de E. coli e coliformes totais. A maioria das estirpes de E.coli pode 

ser diferenciada de outros coliformes pela presença da enzima glucuronidase, 

que é específica para clones testados de E.coli. O agente cromogênico X-

glicuronídeo utilizado neste meio ajuda a detectar a atividade de glucuronidase. 

As células de Escherichia coli absorvem x-glucuronide e a glucuronidase 

intracelular divide o vínculo entre o cromóforo e o glicuronídeo. O cromóforo 
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liberado confere coloração às colônias, as róseas ou lilás são classificadas 

como Coliformes totais e as azuis/ roxas como E. coli (Silva et.al 2015) 

 

2.4.3. Alguns parâmetros físico-químicos da qualidade da água 

2.4.3.1. Potencial Hidrogeniônico (pH) 

O potencial hidrogeniônico (pH) consiste nas expressões de intensidade 

das condições ácidas ou alcalinas, pela medição da presença de íons 

hidrogênio. A alteração deste índice ocorre por dissolução de rochas ou por 

despejos domésticos ou industriais (CETESB, 2009). 

A influência do pH em sistemas aquáticos naturais dá-se diretamente 

sobre a fisiologia das diversas espécies e de forma indireta causando 

precipitação de elementos tóxicos (CETESB, 2009) 

Em ambientes naturais, os valores de pH estão entre 3 e 9, a maior 

parte dos organismos tem os seus valores ótimos nesta faixa. A bactéria 

Escherichia Coli, que é um indicador microbiológico, tem  faixa fisiológica 

ótima  em pH entre 6< 7 (Brock, 2016). 

 

2.3.2.2. Temperatura 

A temperatura é a medição de energia cinética das moléculas de um corpo, 

sendo a unidade pela transferência de calor em um meio (Ministério da Saúde, 

2002) 

Os ecossistemas aquáticos possui uma temperatura preferencial, e se 

adaptam até uma determinada temperatura. Essas oscilações de temperatura 

afeta a microbiota, assim podendo causar morte de organismos superiores ou a 

inativação de microrganismos. Essas variações de temperatura são sazonais e 

acompanham as flutuações do clima durante o ano  (VIEIRA, 2010).  

Variações na temperatura é parte do regime climático normal, e corpos 

d'água naturais apresentam variações sazonais e diurnas.A temperatura 

superficial é influenciada por fatores tais como latitude, altitude, estação do 

ano, período do dia, taxa de fluxo e profundidade. A temperatura desempenha 

um papel principal de controle no meio aquático, condicionando as influências 
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de uma série de variáveis físico-químicas. Em geral, à medida que a 

temperatura aumenta influenciam nas características físico-químicas. 

Organismos aquáticos possuem limites de tolerância térmica superior e inferior, 

temperaturas ótimas para crescimento, temperatura preferida em gradientes 

térmicos (Lima,2005). 

 

2.3.2.3. Turbidez 

A definição de turbidez é aplicada às águas que contenham matérias em 

suspensão, as quais interferem com a passagem da luz através da água 

(SOUSA, 2001). Os responsáveis pela turbidez em ambientes aquáticos são as 

partículas suspensas como, detritos orgânicos e inorgânicos e compostos 

dissolvidos (ESTEVES, 1998). 

A erosão das margens dos rios, os esgotos domésticos e diversos 

efluentes industriais provocam elevações na turbidez das águas. A alta turbidez 

reduz a fotossíntese de vegetação enraizada e algas. Essa redução de 

passagem de luz, suprime o desenvolvimento das plantas e reduzindo a 

produtividade de peixes. Assim, a turbidez influência não só na comunidade 

aquática, mas também no uso doméstico, industrial e recreacional de uma 

água (CETESB, 2009).  

A turbidez confere a turvação da água, avaliando os sólidos em suspensão a 

mesma. A origem pode ser natural, partículas de rocha, algas e outros 

microrganismos e por origem antropogênicas que são despejos domésticos, 

industriais, erosão e microrganismos. Sendo fonte natural ou antropogênica a 

turbidez está associada a organismos patogênicos e compostos tóxicos (VON 

SPERLING, 2007). 

 

2.5. Resolução Conama 357/2005 

A lei número 9.433/1997 estabelece o enquadramento como um dos 

instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997). Esta 

lei determina que as classes de corpos de água sejam estabelecidas pela 

legislação ambiental. As principais regulamentações para o enquadramento 

são as resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) e a do 
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Conselho Nacional de Recursos Hídricos. A resolução do CONAMA número 

357/2005, dispõe sobre a classificação dos corpos de água e dá diretrizes  para 

o seu enquadramento (BRASIL, 2005). De acordo com esta resolução, às 

águas doces são classificadas segundo a qualidade requerida para o seu uso 

(Figura 1). Segundo essa resolução, o enquadramento das águas doce 

expressa metas para controlar lançamentos de resíduos nocivos ao meio 

ambiente, aos seres humanos e a outras formas de vida. 

A Tabela 1 estão listados os valores máximos permitidos pela Resolução 

CONAMA 357/2005 para os parâmetros microbiológicos da qualidade da água 

segundo a sua classificação. 
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Figura 1 - Classes de enquadramento de água doces e seus respectivos usos segundo a 
Resolução CONAMA 357/2005 

 
Fonte: ANA,2013 
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Tabela 1 - Valores máximos permitidos para coliformes termotolerantes em águas doces 
segundo Resolução CONAMA 357/2005. 

 Classificação do corpo d'água 

Parâmetro 

(NMP/100 mL) 
Classe 1 classe 2  classe 3  classe 4 

Coliformes 

Termotolerantes 
200 1000 2500 Não consta 

Para as classificações de coliformes totais, existe a lei 274/2000 do CONAMA, 

referente à balneabilidade das águas. Onde considera ser a classificação das 

águas doces, salobras e salinas essencial à defesa dos níveis de qualidade, 

avaliadas por parâmetros e indicadores específicos, de modo a assegurar as 

condições de balneabilidade e recreação de contato primário. 

Tabela 2-  Valores máximos permitidos para coliformes Totais, em águas segundo a Resolução 

do CONAMA 274/2000. 

 Classificação de balneabilidade da água 

Parâmetro 

(NMP/100 mL) 
Excelente Muito Boa  Satisfatória  

Coliformes 

Totais 
250 500 1000 

 

2.6. Sub-bacia do Rio Guandu-Mirim 

No estado do Rio de Janeiro, a bacia hidrográfica do Rio Guandu é 

formada pelos rios Guandu, da Guarda e Guandu-Mirim, localizados na parte 

Oeste do Estado, sendo uma bacia contribuinte à de Sepetiba (COMITÊ 

GUANDU, 2012). 

 A sub-bacia do  Rio Guandu-Mirim está  situada entre os municípios do 

Rio de Janeiro e Nova Iguaçu e compõe uma área de 190 km². Sua nascente 

encontra-se na Serra do Mendanha, entre os morros de Gericinó e Capim 

Melado, sendo formada por várias nascentes  dentre  as  quais  os  córregos 

Fundão, Pescador, Jequitibá, Bico do Padre, Cachoeiras, Piabas e Bananal. A 
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Figura 2 mostra o percurso dos rios desta sub-bacia desde a sua nascente até 

a foz, assim como os municípios por onde passam e os afluentes que 

deságuam em seu leito. O trajeto da nascente a área rural de Campo Grande 

recebe o nome de Rio Guandu-do-Sena e está apresentado na Figura 3. No 

passado, essas águas foram represadas e passadas a antiga fábrica de tecidos 

Bangu (SEMADS 2001). 

Figura 2 - Sub-bacia do Rio Guandu-Mirim com seus afluentes e os municípios por onde 
passa. 

Fonte: https://www.mapbox.com/.  Modificado por Moreira e Mello, 2015 

Figura 3 - Percurso do rio Guandu do Sena da sua nascente, na Serra do Mendanha, e 
atravessando a zona rural de Campo Grande. 

Fonte: https://www.mapbox.com/.  Modificado por Moreira e Mello, 2015 
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      Um pouco mais a frente da Serra do Mendanha, o rio passa a se chamar 

Prata do Mendanha, atravessando a área urbana e do Distrito Industrial de 

Campo Grande (Figura 4). Nesse trecho, recebe  dois afluentes que deságuam 

na margem direita, o rio Guarajuba, o qual nasce na Serra do Taquaral, e o rio 

dos Cachorros, o qual nasce na vertente norte da Serra do Lameirão. Nesta 

parte as águas são turvas, devido a resíduos domésticos e industriais. 

Figura 4 - Percurso do rio da Prata do Mendanha, na zona urbana de Campo Grande, 
mostrando o Distrito Industrial de Campo Grande, e seus dois afluentes, os rios Guarajuba e 
dos Cachorros. 

Fonte: https://www.mapbox.com/.  Modificado por Moreira e Mello, 2015 

Quando o Rio prata do Mendanha  recebe pela margem esquerda o Rio 

Guandu Sapê, troca de nome, passando a ser conhecido como Rio Guandu-

Mirim. Este rio permeia áreas urbanas e industriais e recebe em seu leito os 

rios Campinho e Capenga (Figura 5). O rio Campinho capta o esgoto de bairros 

do município do Rio de Janeiro (Campo Grande, Inhoaíba, Cosmos e 

Paciência). O rio Capenga nasce na Serra de Madureira, no município de  

Nova Iguaçu, cruzando, principalmente, o bairro de Cabuçu. Junto com seus 

afluentes, o rio Capenga capta águas pluviais e os esgotos sanitários desta 

localidade (SEMADS, 2001). 
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Figura 5 - Confluência do rio da Prata do Mendanha com o rio Guandu Sapê, formando 

o rio Guandu-Mirim, os seus dois afluentes, os rios Campinho e Capenga e a indústria AMBEV. 

Fonte: https://www.mapbox.com/.  Modificado por Moreira e Mello, 2015 

O Rio Guandu-Mirim continua o seu curso seguindo a orientação geral 

Leste-Oeste, desemboca no canal D.Pedro-Guandu e, posteriormente, 

deságua na Baía de Sepetiba (SEMADS, 2001), como mostrado na Figura 6. 

Outra vazante que esse rio recebe é da CSA (Companhia Siderúrgica do 

Atlântico), e alterou a sua outorga de água doce para salobra (INEA, 2012). 

O curso total percorrido pelos rios da sub-bacia do Guandu-Mirim 

compreende cerca de 40,5 km, somando-se o comprimento dos Rios Guandu 

do Sena (6 km), Prata do Mendanha (6,5 km), do Guandu-Mirim propriamente 

dito (9,5 km), e dos Canais Dom Pedro-Guandu (12,5 km) (SEMADS, 2001). 

Figura 6 - Percurso do rio Guandu–Mirim do bairro de Santa Cruz até a sua foz, na baía de 
Sepetiba, e a CSA. 

Fonte: https://www.mapbox.com/.  Modificado por Moreira e Mello, 2015 
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2.6.1. Classificação das águas dos rios da sub-bacia do rio 

Guandu-Mirim 

O enquadramento de um corpo d’água compete à Agência de Água, a 

qual propõe ao respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica o enquadramento dos 

corpos d’água nas classes de uso. Segundo o Comitê Guandu (2012-2013) os 

rios Guandu do Sena, Prata do Mendanha e Guandu-Mirim são enquadrados 

conforme mostrado na tabela 2. 

Tabela 3 - Enquadramento das águas dos rios Guandu do Sena, Prata do Mendanha e 
Guandu-Mirim em suas respectivas classes segundo o Comitê Guandu. 

Rios Trecho Classes 

Rio Guandu do Sena Até a APA Gericinó Mendanha Classe 1 

Rio Prata do Mendanha Travessia do Distrito Industrial Classe 2 

Guandu-Mirim Travessia da BR-465 Classe 3 

Guandu-Mirim Avenida João XXIII Classe 3 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

2.7. Políticas públicas 

Políticas públicas são conjuntos de programas, ações e atividades 

desenvolvidas pelo Estado de forma direta ou indireta, com a participação de 

órgãos públicos ou privados, que visam assegurar determinado direito de 

cidadania, de forma difusa ou para determinado seguimento social, cultural, 

étnico ou econômico. As políticas públicas são os direitos assegurados 

constitucionalmente que se afirmam graças ao reconhecimento por parte da 

sociedade e/ou pelos poderes públicos enquanto novos direitos das pessoas, 

comunidades, coisas ou outros bens materiais ou imateriais (BELINOVSKI, 2013). 

As políticas públicas se tratam de intervenções do Estado, em conjunto 

ou não da sociedade civil e devem contemplar um determinado fim ou uma 

área específica da realidade cotidiana. Por conta da expansão econômico-

industrial e os efeitos nocivos da intervenção humana no meio ambiente, tais 

políticas tem o papel fundamental não só de desenvolvimento econômico-

social, mas também como forma de garantia de preservação de recursos as 
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futuras gerações. Assim assumindo um papel primordial de proteger o meio 

ambiente, integrando sua proteção e proporcionar qualidade de vida 

(Salheb, 2009). 

A gênese da política ambiental brasileira compreendida em proteção, 

conservação e uso dos recursos naturais foi a promulgação da Lei nº 

6.938/1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), 

traduzida numa série de princípios, objetivos e instrumentos Sistema Nacional 

do Meio Ambiente (SISNAMA); Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA); posteriormente a criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), entre outros propostos para 

“realizar uma gestão integrada dos recursos naturais” (SILVA-SÁNCHEZ, 

2000). 

Depois da Constituição de 1988, é o momento de conquista de uma 

“cidadania ambiental”. Porém essa legislação é mais avançada do que a 

própria capacidade do Estado para ser implementada. Na década de 90 os 

ambientalistas fizeram valer seus interesses e por uma abertura democrática 

de diálogo. As últimas décadas foi registrado mudanças na sociedade brasileira 

sobre políticas públicas ambientais. O processo de democratização, 

revitalização e da cidadania  sobre politicas ambientais deram uma nova 

sociabilidade, aos sujeitos sociais e assim possibilitou a construção 

democrática de cidadania ambiental(SILVA-SÁNCHEZ, 1999). 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo Geral 

● Avaliar a qualidade microbiológica das águas dos rios Guandu do Sena, 

Prata do Mendanha e Guandu Mirim, principais rios da sub-bacia do rio 

Guandu Mirim. 

3.2. Objetivos Específicos 

● Constatar a qualidade microbiológica da água comparando os dados 

obtidos com os valores máximos permitidos pela legislação (CONAMA 

357/2005). 

● Correlacionar a qualidade das águas dos rios monitorados com as 

atividades humanas em seu entorno. 

● Citar os prováveis fatores responsáveis pela baixa qualidade 

microbiológica observada nos rios monitorados. 

● Sugerir ações simples para melhorar a condição de poluição dos rios 

monitorados. 

● Comparar nossos parâmetros legislativos com as referencias 

internacionais. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. Amostragem 

As águas foram coletadas dos rios da sub-bacia do Rio Guandu-Mirim 

(rios Guandu do Sena, Prata do Mendanha e Guandu-Mirim) durante o período 

de Janeiro a Outubro do ano de 2015. 

4.2. Pontos de coleta 

       As amostras de águas foram coletadas ao longo do curso da sub-bacia do 

rio Guandu-Mirim em quatro pontos localizados (1- rio Guandu do Sena) no 

Parque Natural Municipal da Serra do Mendanha (PNMSM), no bairro de 

Bangu (22° 49' 8.040" S/ 43° 28' 37.272" W), (2- rio Prata do Mendanha) no 

Distrito Industrial de Campo Grande, na Estrada do Pedregoso, no bairro de 

Campo Grande (22° 51' 26.085" S /43° 34' 28.361" W), (3 - rio Guandu-Mirim) 

na rodovia BR 465 (Antiga Estrada Rio-São Paulo), no bairro Km 32 (22° 51' 

31.666" S /43° 36' 6.124" W) e (4-  rio Guandu-Mirim) Na avenida João XXIIII, 

no bairro de Santa Cruz (22° 54' 19.512" S /43° 42' 34.668" W ), como mostra a 

figura 7. 

Figura 7 - Localização dos pontos de coleta: (1- rio Guandu do Sena) no PNMSM, ( 2- rio Prata do 

Mendanha), no Distrito Industrial de Campo Grande, (3- rio Guandu–Mirim), na Br-465,(4- rio Guandu–

Mirim), na avenida João XXIII, no bairro de Santa Cruz. 

     

Fonte:https://www.mapbox.com/.  Modificado por Moreira e Mello, 2015 
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4.3. Procedimentos de coleta 

        Para as análises microbiológicas, foram utilizadas garrafas de 1L 

de vidro âmbar, previamente, lavadas esterilizadas em autoclave, as quais 

foram mantidas fechadas até o momento da coleta. Foi realizada também a 

assepsia, com álcool 70%, das mãos, antes e depois do uso de luvas de 

procedimento cirúrgicos. As amostras foram coletadas numa faixa de 15-20 cm 

de profundidade. 

 Assim que as amostras de água eram coletadas, o recipiente, usado 

para coleta, era identificado e guardado em isopor com gelo até chegar ao 

Laboratório de Biotecnologia Ambiental da UEZO, onde as amostras foram 

imediatamente analisadas.  

4.4. Análises Microbiológicas 

4.4.1. Análise de Coliformes totais e termotolerantes (fecais) 

Para os experimentos de colimetria, foi utilizada a técnica dos tubos 

múltiplos ou do Número Mais Provável (NMP), segundo o Manual Prático de 

Análise de Água da FUNASA (2013), o qual descreve as orientações contidas 

no Standard methods for the examination of  water and wastewater (APHA, 

1985).  

Todas as manipulações das amostras foram realizadas em fluxo laminar 

e as mesmas eram devidamente homogeneizadas, antes da retirada das 

alíquotas para serem analisadas. 

Assim, para as águas coletadas de cada um dos pontos monitorados, 

foram realizadas três diluições diferentes. A primeira, adicionando-se uma 

alíquota de 10ml de amostra em tubo de ensaio contendo 10ml de caldo 

lactosado de concentração dupla (diluição 1:1); a segunda e a terceira, 

diluições, foi feita respectivamente, uma alíquota de 1ml e de 0,1ml de 

amostras em tubos de ensaio contendo 10ml de caldo lactosado de 

concentração simples (diluição 1:10 e 1:100, respectivamente). Cada uma 

dessas diluições foi realizada em quintuplicata e os tubos identificados e 
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organizados em uma estante para tubos. No interior de cada tubo foi colocado 

um tubo de Durham invertido. Logo após a inoculação da amostra, os tubos 

foram incubados em estufa a 35 ± 0,5º C durante 48 horas. Após este período, 

os tubos com formação de bolha de gás, dentro do tubo de Durhan, foram 

considerados positivos como teste presuntivo para presença do grupo 

coliforme.  

Para realizar o teste confirmativo para coliformes totais, com o auxílio de 

uma alça bacteriológica, a qual foi devidamente flambada para evitar 

contaminação entre as amostras, uma parte do material dos  tubos positivos 

das três diluições (1:1, 1:10 e 1:100), do ensaio anterior, foi repicada para 

tubos contendo 10ml do meio verde brilhante com bile a 2%, com tubos de 

Durham invertido. Após este procedimento, os tubos foram incubados em 

estufa durante 24 horas a 35 ± 0,5ºC, sendo considerados positivos, os tubos 

com presença de bolha de gás dentro do tubo de Durhan. 

Simultaneamente ao teste confirmativo para coliformes totais, foi 

realizado o teste para coliformes termotolerantes ou fecais. Assim, as amostras 

positivas em caldo lactosado (simples e duplo) foram também inoculadas em 

tubos contendo 10ml do meio EC, seletivo para as bactérias termotolerantes do 

grupo coliforme fecais, e com tubos de Durhan invertidos. Os tubos foram 

incubados em banho-maria a 45ºC por 24 horas. A formação de gás no interior 

do tubo de Durham indicou resultado positivo, ou seja, a presença de 

coliformes fecais. O esquema desta técnica é mostrado na figura 8. 
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Figura 8 - Esquema da técnica do Número mais Provável (NMP) para determinação de 
Coliformes totais e fecais. 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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4.4.1.1. Interpretação do NMP 

Para análise dos resultados encontrados nos testes, foram utilizados os limites 

estipulados pelo artigo 357/2005 do CONAMA para água. 

 Os resultados desta análise são expressos pelo NMP (Número Mais 

Provável)/100ml de amostra). Verificou-se o número de tubos positivos das três 

diluições (1:1; 1:10 e 1:100) e a combinação foi montada com o  número de 

tubos positivo da menor  diluição para a de maior  diluição. Como podemos 

observar na figura9. 

Figura 9-Esquema demonstrando como é determinado o NMP- Numero mais provável – de 
coliformes termotolerantes,de acordo com os resultados obtidos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Neste exemplo, a combinação dos resultados forma uma série 5-5-3 UFF, 

INSTITUTO BIOMÉDICO MIP- BACTERIOLOGIA, que pode ser consultada em 

tabela de NMP para encontrar o número de Coliformes Termotolerantes de 920 

NMP/100ml.Isso significa que a partir da combinação 5-5-3, os resultados são 

considerados acima do recomendado, uma vez que o CONAMA em sua 

resolução 357 estabelece que o corpo d’água que obtiver valores iguais ou 

superiores a 2.500 coliformes termotolerantes (NMP/100ml) em última coleta 

será considerada como imprópria. A combinação resultante foi interpretada 

utilizando a tabela 4. 
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Tabela 4 - Tabela de McCrady para a determinação do número mais provável (NMP) de 
microrganismos com base em 5 repetições de cada diluição. 

Fonte:UFF, INSTITUTO BIOMÉDICO MIP- BACTERIOLOGIA 

 

4.4.2.  Identificação da presença de E.coli usando meio Ágar  

HiCrome ECC 

Essa análise foi feita com os tubos positivos, de maior diluição, do caldo 

E.C, referentes às amostras coletadas de Maio a Julho do ano de 2015. Assim, 

foi realizada uma diluição seriada, transferindo-se 0,1 ml do conteúdo dos 

tubos positivos do caldo EC, de maior diluição, para tubos contendo 9 ml de 

meio salino a 0,9%, conforme mostrado na figura 9. A seguir, com o auxílio da 

alça de drigalski, 0,1 ml das três maiores diluições (10-10, 10-11 e 10-12), foi 

espalhado em placas de petri contendo meio Agar HiCrome ECC, seletivo para 

E. Coli e outros coliformes termotolerantes, que foram incubadas em estufa por 

24h a 35-37°C (figura 9). Após incubação, o aparecimento de colônias de cor 

azul a arroxeado são referentes as de E. Coli, enquanto as de cor rosa-choque 
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estão relacionados a maioria dos  demais coliformes termotolerantes, como 

klebsiella pneumoniae e salmonella enteritidis. A presença de pseudomonas 

aeruginosa confere ao meio uma cor de palha (SILVA et al., 2015).  Não houve 

contagem de colônias, mas somente um ensaio confirmativo. 

Figura 10 - Esquema da  Análise complementar, usando o meio Ágar Hicrome ECC, para 

identificar a presença de E.coli, nos tubos positivo, de maior diluição, do teste confirmativo para 

coliforme fecais  usando o  meio E.C . 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

5. RESULTADOS 

5.1. Análises microbiológicas 

A seguir serão apresentados os resultados obtidos para análises 

microbiológicas das águas dos pontos monitorados neste trabalho. 
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5.1.1. Análise de Coliformes totais e termotolerantes 

5.1.1.1. Teste presuntivo 

A tabela 4 apresenta os resultados positivos obtidos para o teste 

presuntivo para a presença de coliformes usando o meio de cultura caldo 

lactosado nos 4 pontos monitorados. 

Tabela 5 - Resultados positivos dos testes presuntivos para Coliformes, em meio de caldo 

lactosado, dos 4 pontos monitorados de Janeiro a Outubro do ano de 2015. 

Caldo Lactosado 

Mês/2015 Pontos 

Nº de tubos positivos 
Diluições 

10ml 1ml 0,1 

Janeiro 

P1 5 5 3 

P2 5 5 5 

P3 5 5 5 

P4 5 5 5 

          

Fevereiro 

P1 5 5 5 

P2 5 5 5 

P3 5 5 5 

P4 5 5 5 

          

Abril 

P1 5 5 5 

P2 5 5 5 

P3 5 5 5 

P4 5 5 5 

          

Maio 

P1 5 5 5 

P2 5 5 5 

P3 5 5 5 

P4 5 5 5 

          

Mês/2015 Pontos 

Nº de tubos positivos 
Diluições 

10ml 1ml 0,1 

Junho 

P1 5 5 4 

P2 5 5 5 

P3 5 5 5 

P4 5 5 5 
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Julho 

P1 5 5 5 

P2 5 5 5 

P3 5 5 5 

P4 5 5 5 

          

Agosto 

P1 5 5 5 

P2 5 5 5 

P3 5 5 5 

P4 5 5 5 

          

Setembro 

P1 5 5 4 

P2 5 5 5 

P3 5 5 5 

P4 5 5 5 

          

Outubro 

P1 5 5 4 

P2 5 5 5 

P3 5 5 5 

P4 5 5 5 
Fonte: Elaborado pelo autor 

5.1.1.2. Teste confirmativo para Coliformes totais 

 A tabela 5 apresenta os resultados positivos obtidos para o teste 

confirmativo da presença de Coliformes totais, usando o meio de cultura caldo 

Verde Brilhante bile 2% e os valores de Coliformes totais, em NMP/100mL de 

amostra,  para os 4 pontos monitorados. A tabela 6 lista  os valores de 

Coliformes totais, em NMP/100mL de amostra, e NMP /1000mL de amostras 

para  4 pontos monitorados. 
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Tabela 6 - Resultados positivos para o teste confirmativo de Coliforme totais, em meio caldo 
verde brilhante bile 2%, e valores de Coliforme totais (NPM/ 100 mL de amostra), para os 
pontos monitorados de janeiro a outubro do ano de 2015. 

Caldo verde brilhante 

Mês/2015 Pontos 

Nº de tubos positivos 
Coliformes 

Totais/ 
100ml de 
amostra 

Diluições 

10ml 1ml  0,1 NMP 

Janeiro 

P1 5 5 5 2400 

P2 5 5 4 1600 

P3 5 5 5 430 

P4 5 2 2 540 

            

Fevereiro 

P1 5 5 5 2400 

P2 5 3 4 210 

P3 3 1 2 17 

P4 5 5 5 2400 

            

Abril 

P1 5 3 3 180 

P2 5 5 5 2400 

P3 5 5 2 540 

P4 5 5 4 1600 

            

Maio 

P1 5 5 3 920 

P2 5 5 4 1600 

P3 3 3 1 21 

P4 5 4 2 220 

            

Junho 

P1 5 3 1 110 

P2 5 3 2 140 

P3 5 4 2 220 

P4 5 2 1 70 

            

Julho 

P1 5 4 2 220 

P2 5 4 2 220 

P3 5 4 3 280 

P4 5 4 2 220 
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Mês/2015 Pontos 

Nº de tubos positivos 
Coliformes 

Totais/ 
100ml de 
amostra 

Diluições 

10ml 1ml  0,1 NMP 

Agosto 

P1 4 4 2 47 

P2 5 3 2 140 

P3 5 4 2 220 

P4 4 3 2 39 

            

Setembro 

P1 3 4 1 24 

P2 5 5 4 1600 

P3 5 5 4 1600 

P4 5 5 5 2400 

            

Outubro 

P1 5 5 4 1600 

P2 5 5 5 2400 

P3 5 5 5 2400 

P4 5 5 5 2400 
 Fonte: Elaborado pelo autor 

 
Tabela 7 - Valores de Coliformes totais em  NMP/100ml* para os 4 pontos monitorados de 
Janeiro a outubro de 2015 

Coliformes totais  
(NMP/ 100 m L) 

Pontos JAN FEV ABR MAIO  JUN  JUL AGO  SET  OUT 

1 2400 * 2400* 180* 920* 110* 220* 47* 24* 1600* 

2 1600* 210* 2400* 1600* 140* 220* 140* 1600* 2400* 

3 430* 17* 540* 21* 220* 280* 220* 1600* 2400* 

4 540* 2400* 1600* 220* 70* 220* 39* 2400* 2400* 

 

 

5.1.1.3. Teste confirmativo para Coliformes termotolerantes 

(fecais) 

A tabela 7 apresenta os resultados positivos obtidos para o teste 

confirmativo da presença de Coliforme termotolerantes (fecais), utilizando o 

meio de cultura EC, os valores de Coliforme fecais, em NMP/100mL de 

amostra) e os Valores Máximos Permitidos de coliforme fecais (VMP),  
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segundo resolução CONAMA 357/2005,  para os 4 pontos monitorados. A  

tabela 8 lista  os valores de Coliformes termotolerantes (fecais), em 

NMP/100mL de amostra, e NMP /1000mL de amostras para  4 pontos 

monitorados. 

Tabela 8 - Resultados positivos para  Coliformes termotolerantes, em meio EC,(NPM/ 100 mL 
de amostra) e VMP - Valor Máximo Permitido de coliformes termotolerantes, segundo 
resolução CONAMA 357/2005, para os pontos monitorados de janeiro a outubro de 2015. 

Caldo  EC 

Mês/2015 Pontos 

Nº de tubos positivos 
Coliformes 

Termotolerantes/ 
100ml de 
amostra 

Diluições 

10ml 1ml  0,1 NMP 

Janeiro 

P1 4 5 3 64 

P2 5 5 5 2400 

P3 3 4 0 21 

P4 1 1 0 4 

            

Fevereiro 

P1 1 0 0 2 

P2 1 1 1 6,1 

P3 2 0 1 6,8 

P4 1 1 2 8,1 

            

Abril 

P1 0 2 1 5,5 

P2 3 5 4 41 

P3 1 4 1 13 

P4 0 1 1 3,6 

            

Maio 

P1 3 4 0 21 

P2 2 1 2 12 

P3 3 1 0 11 

P4 3 1 2 17 

            

Junho 

P1 3 0 0 7,8 

P2 5 1 0 33 

P3 3 3 0 17 

P4 4 0 0 13 
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Mês/2015 Pontos 

Nº de tubos positivos 
Coliformes 

Termotolerantes/ 
100ml de 
amostra 

Diluições 

10ml 1ml  0,1 NMP 

Julho 

P1 1 0 0 2 

P2 1 1 1 6,1 

P3 2 1 0 6,8 

P4 4 0 0 13 

            

Agosto 

P1 0 0 0 0 

P2 4 1 0 17 

P3 4 1 0 17 

P4 4 0 0 13 

            

Setembro 

P1 1 0 0 2 

P2 3 2 2 20 

P3 3 2 2 20 

P4 5 3 1 110 

            

Outubro 

P1 0 1 0 1,8 

P2 3 1 0 11 

P3 3 4 1 24 

P4 5 2 1 70 

VMP P1-200 
P2-
1000 

P3-
2500 

P4-
2500 

  

 Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tabela 9 - Valores de Coliformes termotolerantes (fecais) em  NMP/100ml* e Valores Máximos 
Permitidos (VPM), segundo Resolução 357/2005 do CONAMA, para os 4 pontos monitorados 
de Janeiro a outubro de 2015. 

Coliformes termotolerantes 
(NMP/ 100 m L) 

 

Pontos JAN FEV ABR MAIO  JUN  JUL AGO  SET  OUT VPM 

1 64 2 5,5 21 7,8 2 0 2 1,8 200 

2 2400 6,1 41 12 33 6,1 17 20 11 1000 

3 21 6,8 13 11 17 6,8 17 20 24 2500 

4 4 8,1 3,6 17 13 13 13 110 70 2500 
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Figura 11: Resultados para coliformes termotolerantes utilizando o caldo EC nos meses de 
Janeiro a Outubro de 2015 referente ponto 1.  

 
           Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 12: Resultados para coliformes termotolerantes utilizando o caldo EC nos meses de 
Janeiro a Outubro de 2015 referente ao  ponto 2. 

 

            Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 13: Resultados para coliformes termotolerantes utilizando o caldo EC nos meses de 
Janeiro a Outubro de 2015referente ao ponto 3. 
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          Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 14: Resultados para coliformes termotolerantes utilizando o caldo EC nos meses de 
Janeiro a Outubro de 2015referente ao  ponto 4. 

 

           Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 15: Resultados para coliformes totais utilizando o caldo verde brilhante bile 1%  nos 
meses de Janeiro a Outubro de 2015 referente ao  ponto 1. 

 

         Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 16: Resultados para coliformes totais utilizando o caldo verde brilhante bile 1%  nos 
meses de Janeiro a Outubro de 2015 referente ao  ponto 2 
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           Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 17: Resultados para coliformes totais utilizando o caldo verde brilhante bile 1%  nos 
meses de Janeiro a Outubro de 2015 referente ao  ponto 3

 

           Fonte: Elaborado pelo autor. 

Figura 18: Resultados para coliformes totais utilizando o caldo verde brilhante bile 1%  nos 

meses de Janeiro a Outubro de 2015 referente ao  ponto 4   
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A figura 10 mostra aspecto dos meios de culturas caldo verde brilhante e 

E.C., antes de serem inoculados com a suspensão bacteriana de tubos positivo 

do meio de caldo lactosado e depois da inoculação e incubação em estufa. 

Figura 19 - Meios de cultura  Verde Brilhante  e EC (1) antes da inoculação com suspensão 

bacteriana de tubos positivo do meio de caldo lactosado e (2) após a inoculação e incubação, 

com presença de turvação e de gás. 

 

       Fonte: Elaborado pelo autor 
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5.1.2. Identificação da presença de E. coli usando meio Ágar 

HiCrome ECC  

      Os resultados obtidos para identificação da presença de E. Coli, usando o 

meio Ágar HiCrome Ecc, nos tubos positivos, de maior diluição, do caldo E.C, 

dos meses de Maio a  Julho do ano de 2015, podem ser observados na tabela 

9. A figura 11 mostra uma  foto da placa onde as colônia de E. coli e de outros 

coliformes termotolerantes podem ser identificados claramentes por suas 

colorações característica no meio usado. 

Tabela 10 -  Identificação da presença de E. Coli e de outras bactérias termotolerantes, usando 

o meio Ágar HiCrome Ecc, da suspensão bacteriana dos tubos positivos, de maior diluição, do 

caldo E.C, dos 4 pontos monitorados de Maio a  Julho do ano de 2015. 

Mês/2015 Ponto 
E.Coli 

(azul-roxo) 

Salmonella 

Enteritidis 
(Pink) 

Pseudomonas 
Aeuriginosa  

(Palha) 

  Klebsiella 

Pneumoniae 
(rosa) 

Maio 1 X x x x 

2 X   x x 

3 X x x x 

4 X x x x 

Junho 1 X     

  

2 X 

  

  

3 X x 

4 X x 

Julho 1 X   

2 X   x 

3 X x x x 

4 X x x x 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 20 - Foto da  placa Petri  mostrando a formação de colônias de E. Coli (cor azul/roxo), 

Klebsiella pneumoniae (cor rosa-pink) e pseudomonas aeruginosa (cor de palha) em meio de 

Ágar  HiCrome ECC. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.2.  Análise físico-químicas 

5.2.1. Turbidez  

As variações de turbidez (UNT) nos quatro pontos monitorados, assim 
como suas respectivas médias, desvios padrões e valores máximos permitidos 
(VMP), segundo a Resolução n° 357/2005 do CONAMA, encontram-se na 
tabela 7 e na figura 10. 
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Tabela 7- Valores de turbidez (UNT) obtidos durante o período de monitoramento dos quatro 
pontos, suas respectivas médias e desvios padrões e VMP, segundo a Resolução n° 357/2005 
do CONAMA. 

Fonte: Moreira e Mello,  2015 

Figura 10 -  Valores mensais de Turbidez (UNT) nos quatro pontos de coleta durante o período 
de monitoramento

Fonte: Moreira e Mello,  2015 

 
5.2.2.Temperatura da água  
 

As variações de temperatura da água (°C) nos quatro pontos 
monitorados, assim como suas respectivas médias e desvios padrões, 
encontram-se na tabela 8 e na figura 11. 
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Tabela 11 - Valores de Temperatura da água (°C) obtidos durante o período de monitoramento 
dos quatro pontos e suas respectivas médias e desvios padrões. 

                Fonte: Moreira e Mello,  2015 

 

Figura 21 - Valores mensais de Temperatura da água (°C) nos quatro pontos de coleta durante 
o período de monitoramento. 

 

Fonte: Moreira e Mello,  2015 

 

5.2.3. Potencial Hidrogeniônico (pH)  
 

As variações de pH durante o período de monitoramento nos quatro 
pontos monitorados, assim como suas médias, desvios padrões e valores 
máximos permitidos (VMP), segundo a Resolução n° 357/2005 do CONAMA, 
encontram-se na tabela 9 e na figura  12. 

Tabela 12 - Valores de pH obtidos durante o período de monitoramento dos quatro pontos, 
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suas respectivas médias e desvios padrões e VMP, segundo a Resolução n°357/2005 do 
CONAMA. 

 

Fonte: Moreira e Mello, 2015 

 
Figura 22 - Valores mensais de pH nos quatro pontos de coleta durante o período de 

monitoramento. 

 

Fonte: Moreira e Mello,  2015 
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6. DISCUSSÃO 

6.1. Análise Microbiológica 

6.1.1. Coliformes totais e coliformes s termotolerantes (fecais) 

 Os dados da tabela 4 (Teste presuntivo da presença de coliforme 

totais), indicaram a possível presença do grupo de Coliformes em todos as 

amostras coletadas dos 4 pontos monitorados de janeiro a outubro de 2015, 

inclusive no ponto 1, localizado dentro da APA  do Parque Natural Municipal da 

Serra do Mendanha. Praticamente, todos os tubos, das três diluições com 

amostras dos 4 pontos monitorados, deram resultado positivo em meio de 

caldo lactosado nas condições de incubação.  

A presença de Coliformes em águas constitui uma indicação de possível 

poluição por excreta, assim, a quantidade de Coliformes presentes representa 

uma medida do grau de poluição. A determinação da concentração de 

coliformes torna-se muita importância, não apenas, por ser um parâmetro 

indicador da possível existência de microrganismos entéricos patogênicos, mas 

também da presença de qualquer outro componente normal de esgotos de 

origem doméstica (SCURACCHIO, 2010).  

 Os dados da tabela 5 (teste confirmativos da presença de 

coliforme totais)  mostram que,  ao longo do período monitorado, quase todos 

os tubos da diluição 1:1, para os 4 pontos, deram positivos, confirmando a 

presença de coliforme totais em suas águas. Nas diluições 1:10 e 1:100, o 

número de tubos positivos foi menor, mas poderia ter sido maior, casos os 

tubos negativos tivessem retornado à estufa por mais 24h. Entretanto, ficou 

confirmada a presença de coliforme totais   para  os 4 pontos monitorados de 

janeiro a Outubro de 2015.  

De acordo com a Tabela 6, observa-se que não existe um padrão de 

variação dos valores de coliforme totais (NMP/100ml) ao longo do período 

monitorado para os 4 pontos estudados. O ponto 1 apresentou  maiores 
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valores nos meses de  Janeiro e Fevereiro, o ponto 2 em Fevereiro, Abril, Maio 

e outubro, o  ponto 3 em Junho, Julho, Agosto  e Outubro e o ponto 4 em 

setembro e Outubro de 2015. A menor frequência para o ponto 1, 

provavelmente, está relacionada ao fato deste estar localizado numa APA (área 

de proteção Ambiental),  enquanto  que os demais pontos se encontram 

próximos à regiões urbanas e industriais. 

Os valores máximos associados ao ponto 1 nos meses de verão, 

Janeiro e Fevereiro, deve-se, provavelmente, ao fato do parque apresentar um 

maior número de visitante em sua área de banho e recreação. Nota-se que a 

partir de Abril e até Setembro os valores são bem menores, voltando a 

aumentar em Outubro, próximo ao verão. Além disso,  Ribeiro et al. (2006) 

observaram que coletas realizadas durante a primavera/verão apresentaram 

maiores índices de contaminação por coliformes totais do  que no período do 

inverno, pois  na primavera/verão as temperaturas são mais altas. A ação da 

sazonalidade pode ser vista, de forma geral, nos dados da Tabela 6. Em 

especial, no ponto 1, menos impactado pelas atividades antropogênicas. 

De acordo com os dados da tabela 7 (teste confirmativo para presença 

de Coliformes Termotolerantes (fecais), em especial, de E. coli), com exceção 

do ponto 1, que no mês de agosto não apresentou nenhum tubo, em meio EC, 

positivo após incubação, em todos os demais casos, houve pelo menos 1 tubo 

com resultado positivo em pelo menos uma das três diluições da amostra (1:1, 

1: 10 e  1:100) para todos os pontos. Portanto, caracterizou-se a contaminação 

das águas por coliformes termotolerantes (fecais) nos tubos com resultados 

positivos.  

Observando-se os dados da Tabela 8 e, considerando os Valores 

Máximos Permitidos (VMP) de Coliforme termotolerantes (fecais) pela 

Resolução 357/2005 do CONAMA e o enquadramento das águas dos pontos 

monitorados neste trabalho, nota-se que os pontos 1 (VMP de 200 

NMP/100ml), 3 e 4 (VMP de 2500 NMP/100ml)  apresentaram somente valores 

abaixo do VMP para coliformes termotolerantes. O ponto 2 ficou acima do VMP 

de 1000 NMP/100 ml de amostra, apenas no mês de Janeiro. De forma geral, 
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os valores encontrados de coliformes termotolerantes para os 4 pontos ficaram 

muito abaixo do VMP recomendado pela resolução 357/2005 do CONAMA. O 

ponto 1 apresentou  maior valor no mês de Maio, o ponto 2 em Janeiro, Abril, 

Junho e Agosto, o  ponto 3 em Agosto e o ponto 4 em Fevereiro, 

Julho,  setembro e Outubro de 2015. 

 Nos estudos de Haddad (2010) no rio São Miguel, em Minas 

Gerais, os picos de concentrações de coliformes termotolerantes se 

apresentaram durante a estação chuvosa. Essa tendência, com exceção do 

ponto 4, foi observada nos dados da tabela 8. O índice pluviométrico, em 2015, 

foi maior em Janeiro e menor nos meses de julho, outubro e, principalmente, 

agosto. Neste ano, o inverno foi muito seco e durante as coletas, pode-se 

constatar que  nível de águas, principalmente, no ponto 1 e 2 se encontrava 

bem menor  (Figura 12).  Nesse período, o parque ficou fechado para os 

banhistas, pois o volume de água da nascente não era o suficiente para encher 

as piscinas.  
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Figura 23 - Fotografia do ponto 1 (rio Guandu do Sena) mostrando a diferença no volume das 

águas no mês de julho (A) e no mês de agosto (B). 

Fonte: Moreira e Mello, ,2015. 

Ainda, segundo Atayde (2007), que avaliou a qualidade microbiológica 

da água do cultivo de ostras e dos bivalves no estuário do Rio Pacoti - CE, em 

relação a presença de  coliformes totais e termotolerantes, o maior valor 

encontrado de coliformes na água do cultivo coincidiu com o dia em que 

ocorreu precipitação. Em períodos de chuvas intensas, o fluxo de efluentes 

despejados na água é maior, resultando em um maior aporte de água doce no 

rio,  associada a uma maior contaminação bacteriológica.   

Logo após o ponto 1, a contaminação das águas por esgoto doméstico                       

começa, pois as residências vizinhas ao Parque, assim como a maior parte                       

dos lugares por onde os rios passam, não apresentam sistema de saneamento                       

básico, Essa situação vai ficando mais crítica do ponto 2 ao ponto 4, pois os                             

rios atravessam área tanto urbanas quanto industriais. A partir do ponto 2, no                           

Distrito Industrial de Campo Grande, tem início a poluição oriunda de                     

processos industriais que também tende a crescer devido ao parque industrial                     

de Santa Cruz próximo a foz dos rios.  

Devido ao aumento da carga de esgoto doméstico no leito dos rios do 

ponto 1 ao ponto 4, esperava-se níveis de contaminação crescentes para 

coliforme  totais e termotolerantes (fecais) do ponto 1 ao ponto 4. Entretanto, 
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não foi isso o observado, como já discutido anteriormente;  houve mês,  como 

por exemplo,  Janeiro, em  que os níveis de coliforme totais no ponto 1 foi o 

mais elevado.  

Apesar da contaminação crescente real de esgoto doméstico do ponto 1 

ao ponto 4, a presença de resíduos químicos nas águas pode ser um dos 

principais fatores responsáveis pelos valores baixos encontrados para 

coliforme totais e termotolerantes (fecais). Estes últimos,  ficaram com todos os 

valores dentro do Valor Máximo Permitido pela resolução CONAMA 357/2005. 

Durante o monitoramento. foi observado, nos meses de Junho e Setembro, a 

presença de um resíduo não identificado nas águas do ponto 4  (Figura 13). 

Enfim, tantos fatores climáticos, como temperatura e precipitação, assim como 

resíduos lançados no leito do ros por atividades humanas podem ter interferido 

nos resultados obtidos. 

Figura 24 -  Comparação de amostras coletadas no ponto 4 no mês de maio sem o resíduo de 

origem desconhecida (A) e em julho, com esse resíduo (B). 

 

 

6.1.2. Identificação de E.coli em meio Ágar Hicrome ECC 

A análise em meio Ágar Hicrome ECC, para confirmar, 

principalmente,  a presença de E coli nos tubos positivos do  teste confirmativo, 

em meio EC, para coliforme termotolerante (fecais), realizada apenas para 

amostras de Maio a Julho de 2015, mostrou que as águas de  todos os pontos 
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monitorados apresentaram bactérias desta espécie, as quais formam colônias 

azuis/roxas (Figura 11). Assim, valores muito abaixo do VMP para coliformes 

termotolerante, não significa a ausência de contaminação por E coli,  

Observou-se que mesmo após várias diluições da alíquota de 0,1 mL 

retirada dos tubos positivos  de maior diluição do meio EC, houve o 

crescimento de outras as bactérias termotolerantes, no meio Ágar Hicrome 

ECC (Tabela 7). 

 

6.2. Ações simples para melhorar a condição de poluição dos rios 

monitorados 

Embora os níveis de coliforme termotolerantes tenham ficado dentro do 

limite da resolução 357/2005 do CONAMA, a contaminação por esgoto 

doméstico, lixo e também de resíduo industrial é uma realidade que vem a 

anos comprometendo a qualidade dos rios da Bacia Guandu-Mirim. E a forma 

mais simples e adequada de se reverter o presente quadro seria a implantação 

de saneamento básico e ações de educação ambiental para conscientizar a 

população, principalmente, a que vive ao longo do percurso dos rios, sobre o 

descarte correto de seus resíduos. Outro fator relevante, seria a fiscalização e 

o diálogo, para que as indústrias realizassem o tratamento adequado de seus 

resíduos antes de os lançarem nos leitos dos rios. 
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7. CONCLUSÃO 

 

● Durante o período de monitoramento da qualidade microbiológica das 

águas dos rios Guandu do Sena, Prata do Mendanha e Guandu-Mirim, 

foi observado que os níveis de coliforme totais não aumentaram do 

ponto 1 para o ponto 4, como esperado, como consequência do 

lançamento de esgoto doméstico ao longo do percurso desses rios. 

Esse resultado foi atribuído, a fatores climáticos e a presença de 

substâncias tóxicas nas águas oriundas de resíduos industriais.  

● Em relação aos Valores Máximos Permitidos (VMP) de coliforme 

termotolerante, descrito na resolução CONAMA 357/2005, para as 

águas monitoradas nos 4 pontos, de Janeiro a Outubro de 2015, todas 

ficaram com exceção do ponto 2, no mês de Janeiro, com valores muito 

abaixo do VMP recomendado.  

● Embora os níveis de coliforme termotolerantes tenham ficado dentro do 

limite da resolução 357/2005 do CONAMA, a contaminação por esgoto 

doméstico, lixo e também de resíduo industrial é uma realidade que vem 

a anos comprometendo a qualidade dos rios da Bacia Guandu-Mirim. E 

a forma mais simples e adequada de se reverter o presente quadro seria 

a implantação de saneamento básico e ações de educação ambiental 

para conscientizar a população, principalmente, a que vive ao longo do 

percurso dos rios, sobre o descarte correto de seus resíduos. Outro fator 

relevante, é a fiscalização e o diálogo, para que as indústrias realizem o 

tratamento adequado de seus resíduos antes de os lançarem nos leitos 

dos rios.  
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