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1. Colimetria da água 

1.1. Determinação de coliformes totais e de Escherichia coli pelo método do número mais provável (NMP) 

utilizando meio de cultura contendo substrato enzimático cromogênico e fluorogênico (ONPG/MUG) 

 

Coliformes totais: são bacilos Gram negativos, não esporulados, aeróbios facultativos, oxidase negativa, 

capazes de multiplicarem na presença de sais biliares. Fermentam a lactose, com produção de gás a 35 a 

37°C/24 a 48h. Fazem parte deste grupo espécies dos gêneros Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella e a 

Escherichia coli. Sua presença não indica necessariamente poluição de origem fecal, pois este grupo de 

microrganismos é encontrado naturalmente no ambiente como na água “in natura”, solo, insetos e vegetais. 

Os coliformes totais indicam principalmente má qualidade higiênica da água. 

Coliformes termotolerantes: subgrupo das bactérias coliformes totais que atuam como indicadores de 

poluição fecal, devido à sua ocorrência restrita às fezes do homem e dos animais homeotérmicos. Sua 

presença evidência o risco da presença de organismos patogênicos (causadores de doenças) de origem 

fecal. Estes microrganismos fermentam a lactose, com produção de gás a 44,5 a 45,5oC/24h. Fazem parte 

deste grupo principalmente a Escherichia coli e algumas espécies de Klebsiella e Enterobacter. 

Escherichia coli: cerca de 95% dos coliformes existentes em fezes humanas e de animais são E. coli. Dentre 

as bactérias de habitat reconhecidamente fecal, dentro do grupo dos coliformes termotolerantes, a E. coli é a 

mais facilmente diferenciada dos membros não fecais. As tendências atuais de análise de microrganismos 

indicadores de contaminação fecal em água se direcionam no sentido da detecção específica da E. coli. 

 

1.1.1. Meios de cultura: Diluente: água peptonada 0,1% esterilizada; caldo contendo substrato enzimático 

cromogênico e fluorogênico.  

1.1.2 Diluição da amostra de água: 

- Homogeneizar bem a amostra (inverter o frasco) 

- Transferir 1,0 mL da amostra para um tubo contendo 9,0 mL de água peptonada a 0,1% esterilizada (diluição 

10-1). Homogeneizar bem a diluição. 

- Transferir 1,0 mL da diluição 10-1 para um tubo contendo 9,0 mL de água peptonada a 0,1% esterilizada 

(diluição 10-2). Homogeneizar bem a diluição.  

1.1.3. Inoculação do meio de cultura 

- Inocular 1,0 mL da amostra de água (não diluída) em uma bateria de 5 tubos (1,0 mL em cada um dos 5 

tubos) com caldo contendo substrato enzimático cromogênico e fluorogênico 

- Inocular 1,0 mL da diluição 10-1 em uma bateria de 5 tubos (1,0 mL em cada um dos 5 tubos).  

- Inocular 1,0 mL da diluição 10-2 em uma bateria de 5 tubos (1,0 mL em cada um dos 5 tubos). 

- Incubar em estufa a 35oC por 24 horas.  

 



1.1.4. Resultados:  

- Contar o número de tubos com apresentação de coloração azul esverdeada e com o auxílio de uma tabela 

de NMP, obter o NMP de coliformes totais por 100 mL de água. 

- Contar o número de tubos com apresentação de fluorescência azulada sob luz U.V. (366 nm) e com o auxílio 

de uma tabela de NMP, obter o NMP de Escherichia coli por 100 mL de água. 

Nota: O meio de cultura utilizado contem dois substratos diferentes: um cromogêncio e outro fluorogênico. A 

cor azul esverdeada é decorrente da clivagem do orto-nitrofenil-ß-D-galactopiranisídeo (ONPG), substrato 

cromogênico para a enzima ß-galactosidase, produzida pelos coliformes totais. A fluorescência azul é 

decorrente da clivagem do 4-metilumbeliferil-ß-D-glicuronídeo (MUG), substrato fluorogênico para a enzima ß-

glicuronidase, produzida pelo Escherichia coli. 

 

2. Quantificação de microrganismos mesófilos aeróbios ou facultativos pelo método da contagem 

padrão em placas 

 Estes microrganismos desenvolvem bem à temperatura de 35 a 37ºC quando se utiliza ágar PCA 

(Plate Count Agar - ágar padrão para contagem). Dependendo da quantidade estes microrganismos podem 

ser indicativos de má qualidade higiênica da água. Podem estar relacionados também com a presença de 

microrganismos patogênicos. Muito importante durante o processo de tratamento da água, visto que permite 

avaliar a eficiência das várias etapas do tratamento. 

  

2.1. Meios de cultura: Diluente: água peptonada 0,1% estéril, ágar PCA esterilizado. 

2.2. Diluição da amostra de água: 

- Homogeneizar bem a amostra 

- Transferir 1,0 mL da amostra para um tubo de vidro contendo 9,0 mL de água peptonada a 0,1% esterilizada 

(diluição 10-1). Homogeneizar bem a diluição. 

- Transferir 1,0 mL da diluição 10-1 para um tubo de vidro contendo 9,0 mL de água peptonada a 0,1% 

esterilizada (diluição 10-2). Homogeneizar bem a diluição.  

- Fazer diluições sucessivas até a diluição 10-3. 

 

2.3. Inoculação do meio de cultura pela técnica “pour-plate”: 

- Transferir 1,0 mL das diluições 10-1, 10-2 e 10-3 para placas de Petri esterilizadas (cada diluição será 

inoculada em uma placa individualmente). 

- Verter na placa 15 mL de ágar PCA fundido e resfriado a 40oC (estamos próximo desta temperatura quando 

conseguimos suportar o frasco com o meio de cultura encostado no rosto). 

- Homogeneizar (movimentos circulares e em forma de “8” ) e esperar a solidificação ágar. 

- Incubar em estufa a 35oC por 48 horas. 

- Resultados: contar as placas com 30 a 300 unidades formadoras de colônias (UFC). O resultado obtido é 

multiplicado pelo fator de diluição, fornecendo o número de UFC por mL da amostra água. O resultado deve 

ser expresso em UFC/mL. 


