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INTRODUÇÃO
A determinação de presença de coliformes totais e termotolerantes em água é importante para o conhecimento das condições higiênico-sanitárias, caracterizando-a como viável ou não ao consumo humano [2, 13]. Considerando que os custos do controle de poluição podem ser melhor adequados quando os níveis de qualidade exigidos, para determinados corpos de água, estão de acordo com os usos que se pretende dar aos mesmos, a classificação das águas passa a ser essencial à defesa de seus níveis de qualidade [7]. Muitas vezes a presença de microrganismos patogênicos na água é decorrente da poluição por fezes humanas e de animais, provenientes de águas residuárias urbanas e rurais [3]. Desse modo, a presença desses microrganismos na água constitui um indicador de poluição fecal, principalmente os originários do homem e de animais de sangue quente [3]. A contagem dos chamados coliformes totais corresponde ao total de microrganismos "gram negativos" encontrados em uma amostra [5]. Este grupo de coliformes é constituído por bactérias pertencentes à família Enterobacteriaceae, caracterizadas como bacilos gram negativos, mesófilos, não esporulados e com alta capacidade de degradar a lactose [1, 4, 6]. Os coliformes totais são constituídos por Escherichia coli, Enterobacter spp., Citrobacter spp. e Klebsiela spp.  [1, 9]. A primeira espécie descrita anteriormente é habitante exclusiva do trato intestinal de animais de sangue quente, enquanto os demais gêneros podem sobreviver tanto no trato intestinal como no meio ambiente [9]. Baseado nesta característica é que atualmente a Vigilância Sanitária não considera confiável a identificação de coliformes totais (Enterobacter spp., Citrobacter spp. e Klebsiela spp) em alimentos, visto que a presença destes microrganismos não pode ser caracterizada como uma contaminação provinda unicamente de fezes de animais de sangue quente [9]. Já os coliformes termotolerantes indicam os microrganismos oriundos de excretas humanos ou animais e são capazes de se desenvolver e fermentar a lactose em 24 horas a 44-45°C, pois a Escherichia coli, microrganismo encontrado neste grupo, é um coliforme termotolerante (sobrevive a temperaturas altas entre 40°C-60°C) [4, 5, 8, 10]. Quando presentes em alimentos, indicam contaminação proveniente de fezes dos animais que os hospedam, sendo este indicativo de contaminação recente, pois a E. coli não sobrevive por muito tempo fora do trato intestinal de animais [11, 12]. O objetivo deste trabalho é realizar um levantamento microbiológico do “lago dos ônibus” do campus da Universidade Federal de Pelotas / UFPEL.	
2. MATERIAL E MÉTODOS

As amostras coletadas foram encaminhadas ao Laboratório de Microbiologia do Departamento de Microbiologia e Parasitologia, do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Pelotas / UFPEL. A coleta de água foi feita à cerca de (20 cm) da superfície do lago em três pontos determinados (Figura 01), utilizando-se 3 vidros estéreis, um por ponto, sendo coletada 100 ml de água aproximadamente por vidro. Após, foram feitas 5 diluições decimais (10 0, 10 -1, 10 -2, 10 -3 e 10 -4) em água peptonada 0,1%. Após, transferiu-se 1 ml de cada diluição para a primeira série de três tubos contendo 9 ml de caldo lactosado (teste presuntivo) e incubou-se a 36°C por 48 horas. A seguir, dos tubos positivos (observação de turbidez e presença de gás) transferiu-se duas alçadas para o meio caldo lactosado bile verde brilhante - CLBVB (utilizado para o diagnóstico de coliformes totais) e duas alçadas para o caldo EC (utilizado para o diagnóstico de coliformes termotolerantes) e estes foram incubados a 360C e 44,50C, respectivamente, por 48 horas. Dos tubos positivos para CLBVB fez-se à leitura de coliformes totais e para caldo EC fez-se à leitura de coliformes termotolerantes, com base na tabela do NMP (Número Mais Provável) [10, 11].



Figura 01 – Pontos determinados no “lago dos ônibus” do campus da Universidade Federal de Pelotas.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 01 apresenta os resultados do NMP de coliformes totais e termotolerantes realizados através da água do lago.

Tabela 01. Contagem de Coliformes Totais e Termotolerantes (NMP/100ml)
Ponto 
Coliformes Totais
 (NMP/100ml)*
Coliformes Termotolerantes (NMP/100ml)*
01
1,5
< 0,3
02
7,5
0,4
03
0,9
0,9
* NMP / 100 ml: Número Mais Provável em cem mililitros de água.

No ponto 01 foi obtida uma baixa contagem de coliformes totais e termotolerantes (1,5 NMP/100ml e < 0,3 NMP/100ml, respectivamente) em relação à contagem de coliformes dos outros pontos, acreditando-se não haver grande acúmulo de microrganismos devido a pouca circulação de água neste ponto.
No ponto 02 foi obtida a mais alta contagem de coliformes totais (7,5 NMP/100ml) neste levantamento. Este resultado é explicado pela possível movimentação da água deste ambiente límnico levando os microrganismos para este ponto, o qual encontra-se próximo ao local de escoamento do lago. 
No ponto 03 foi obtida uma contagem de coliformes termotolerantes de 0,9 NMP/100ml, o mesmo que coliformes totais, indicando possivelmente que os coliformes totais estão representados pelos termotolerantes. Este resultado foi observado devido a possível presença de coliformes trazidos pela água rica em matéria orgânica oriunda dos esgotos pluviais provenientes do Instituto de Física e Matemática – IFM, localizado próximo deste ponto.

4. CONCLUSÕES

     Considerando a Resolução n° 20 de 18 de junho de 1986, o índice de coliformes termotolerantes e totais nas três amostras analisadas do lago encontra-se enquadrado na Classe 1, abrangendo o abastecimento doméstico após o tratamento simplificado, a proteção das comunidades aquáticas, a recreação de contato primário (natação, esqui aquático e mergulho), a irrigação de hortaliças e a criação natural e/ou intensiva (aqüicultura) de espécies destinadas à alimentação humana. Segundo a balneabilidade, em relação à Resolução n° 274 de 29 de novembro de 2000, a recreação de contato primário encontra-se classificada na categoria excelente, apresentando no máximo 250 coliformes termotolerantes ou 400 E. coli ou 50 enterococos por 100 mililitros. Portanto, se for utilizado de acordo com a sua classificação, não oferece risco à saúde humana e aos animais presentes neste local. 
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