PROTOCOLOS

ANÁLISE
MICROBIOLÓGICA
EM ÁGUA POTÁVEL

TODOS OS PROCEDIMENTOS ESTÃO
DE ACORDO COM AS NORMAS ISO

QUAL A IMPORTÂNCIA DA
ANÁLISE MICROBIOLÓGICA
EM ÁGUA POTÁVEL?
Do ponto de vista de gerenciamento de riscos à
saúde, a água pode ser dividida em dois grandes
grupos:
ÁGUA POTÁVEL: Água que pode ser
distribuída publicamente (água encanada),
de fontes de água subterrâneas, como
nascentes, poços, rios e água engarrafada.
ÁGUA NÃO POTÁVEL: Água para produção
industrial de gelo, lavagem e aquicultura,
bem como água reciclada.

É essencial que a água para consumo humano seja
segura. Para determinar isso, os parâmetros físicoquímicos (pH, oxigênio dissolvido, potencial redox
etc.) e parâmetros microbiológicos devem ser
analisados.
A análise microbiológica não consiste em
determinar as espécies de todos os microrganismos
presentes na amostra, mas na busca por patógenos
ou por aqueles microrganismos associados. Esses
microrganismos marcadores estão presentes
em grande número no intestino de mamíferos,
tornando-os indicadores de contaminação fecal. A
presença deles na água indicaria, portanto, que ela
não é adequada para consumo humano.

Para que a água seja considerada segura, deve
atender aos seguintes parâmetros biológicos:
1. Não exceder 100 CFU/mL de cultura de
microrganismos.
2. Ausência de coliformes totais em 100mL
de amostra.
3. Ausência de Escherichia coli em 100mL de
amostra.
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CONTAGEM
DE LEGIONELLA
Procedimento definido de acordo com ISO 11731:2017

INTRODUÇÃO
A Legionella é uma bactéria geralmente em forma de
bacilo que varia de 0,3 a 0,9 mm de largura e 1,5 a 5 mm
de comprimento. Elas apresentam coloração de gramnegativa e são móveis por um ou mais flagelos polares,
ou subpolares. É um microrganismo aeróbio restrito,
que precisa de oxigênio para sobreviver e geralmente
não é muito ativo. Essas bactérias ambientais possuem
como nicho natural, águas superficiais, como lagos,
rios e lagoas, onde fazem parte da flora bacteriana. A
partir dessas reservas naturais, essas bactérias podem
colonizar sistemas de abastecimento de cidades inteiras
através do acesso a rede de distribuição.

BIBLIOGRAFIA
BOPP C.A et al. Isolation of Legionella spp. from environmental
water samples by low-pH treatment and use of selective
medium. J. Clin. Microbiol. April 1981, 13 (4) pp. 714-719
DENNIS P.J et al. Comparison of isolation methods for
Legionella spp, Legionella. Proceedings of the 2nd International
Symposium. America Society for Microbiology, 1984 pp 294296
UNE-EN-ISO 11731:2017. Water quality. Enumeration of
Legionella.
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MÉTODO
1. Amostra com alta concentração de Legionella e baixa
concentração de microrganismos associados.

3. Amostras com alta concentração de microrganismos
associados

ISOLAMENTO SELETIVO

CONCENTRAÇÃO / DILUIÇÃO

0,1 - 0,5 mL de amostra inoculada diretamente no
Agar BCYE (K25-1311 + K25-6025) e Agar BCYE
+ Agar AB

Preparar 3 subamostras a partir da amostra
original: não concentrada, concentrada e diluída.

PRÉ-TRATAMENTO
2. Amostra com baixa concentração de Legionella e
microrganismos associados.

2.1 FILTRAÇÃO POR MEMBRANA
AMOSTRA
NÃO TRATADA
ISOLAMENTO
SELETIVO
O filtro é colocado
nas placas com
Agar BCYE
(K25-1311 +
K25-6025)

AMOSTRA
PRÉ-TRATADA
COM ÁCIDO

A amostra deve ser dividida em 3 partes. Em uma
aplica-se um tratamento com ácido, na outra um
tratamento quente e a terceira parte é deixada
sem tratamento.

ISOLAMENTO SELETIVO
0,1 – 0,5ml de amostra inoculada diretamente no
Agar GVPC (K25-1311+K25-6022+K25-6025) ou
Agar MWY (K25-1311+K25-6022+K25-6067)

ISOLAMENTO
SELETIVO
O filtro é colocado nas
placas com Agar BCYE
(K25-1311 + K25-6025)
ou Agar GVPC Legionella
(K25-+ K25-6025)
ou Agar MWY Legionella
(K25-1311+K256022+K25-6067)

4. Amostra com concentração extremamente alta de
microrganismos associados

PRÉ-TRATAMENTO
A amostra deve ser submetida primeiro a um
tratamento a quente e em seguida por um
tratamento com ácido.

DILUIÇÃO
2.2 FILTRAÇÃO POR MEMBRANA + ELUIÇÃO

Preparar 3 subamostras a partir da amostra prétratada: não concentrada, concentrada e diluída.

PRÉ-TRATAMENTO

ISOLAMENTO SELETIVO

A amostra é dividida em 3 partes. Na primeira é
aplicado um tratamento com ácido, na segunda
um tratamento quente e a última parte é deixada
sem tratamento.

ISOLAMENTO SELETIVO
0,1 – 0,5ml de amostra é inoculada diretamente
no Agar BCYE (K25-1311+K25-6022) e em outro
meio de cultura, a escolher entre Agar GVPC
K25-1311+K25-6022+K25-6025) ou Agar MWY
(K25-1311+K25-6022+K25-6067)

0,1 – 0,5ml de amostra é inoculada diretamente
no Agar GVPC (K25-1311+K25-6022+K25-6025)
ou Agar MWY (K25-1311+K25-6022+K25-6067)

Procedimento comum para todos os tipos de amostras

INCUBAÇÃO
As placas devem ser incubadas a 36°C ± 2°C por
7/10 dias
* É possível observar crescimento nos dias 2, 3, 4, 5
e no final da incubação.

CONFIRMAÇÃO
Realizar subculturas no Agar BCYE (K25-1311 +
K25-6022) e Agar BCYR-cys (K25-1311 + K25-1557)
Resultados: crescimento positivo em Agar BCYE e
negativo em Agar BCYE-cys.
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ENUMERAÇÃO
DE ESCHERICHIA COLI
E COLIFORMES
Procedimento definido de acordo com ISO 9308 – 1:2014

INTRODUÇÃO
No passado, os testes de qualidade de água e
submissão de dados eram baseados em grupos de
bactérias chamados de coliformes totais e fecais.
As bactérias coliformes são encontradas em
ambiente aquático, no solo e na vegetação. Elas
também estão presentes em grande quantidade nas
fezes de animais de sangue quente, normalmente
não causam doenças graves e crescem com
facilidade. A sua presença é utilizada como
marcador para a presença de outros organismos
patogênicos de origem fecal.
Atualmente, os testes também contemplam a
concentração de Escherichia coli. Essa é uma
bactéria pertencente ao grupo de coliformes fecais
e por conta disso, considerada um marcador de
contaminação fecal. Além disso, como a sua
sobrevivência em meios não entéricos é limitada,
sua presença indica uma fonte recente de
contaminação.
A água consumida como água potável é analisada
para determinar, entre outros parâmetros, a
concentração de E.coli. Do mesmo modo, águas
residuais que foram tratadas e recicladas para
irrigação e/ou liberação em águas superficiais,
também devem atingir certos níveis para serem
consideradas seguras.

MÉTODO
FILTRAÇÃO
100 mL de amostra (250 mL de água engarrafada) deve
ser filtrada.
Para filtrações e diluições de amostras, utilizar um volume
mínimo de 10 mL.

ISOLAMENTO PRESUNTIVO
Após a filtração, colocar a membrana no Agar
Cromogênico Coliformes (CCA) (K25-2080)
Incubação: 36 °C ± 2 °C por 21 ± 3h

CONTAGEM
PRESUNTIVA DE
COLIFORMES

Colônias presuntivas
de coliformes
possuem cor rosa/
vermelha
CONFIRMAÇÃO

BIBLIOGRAFIA
ISO 7218:2007. Microbiology of food and animal feeding
stuffs. General requirements and guidance for microbiological
examinations.
ISO 9308-1:2014. Water quality. Enumeration of Escherichia coli
and coliform bacteria. Part 1: membrane filtration method for
water with low bacterial background flora.

CONTAGEM
DE E. COLI
Β-GALACTOSIDASE
E
Β-GLUCORONIDASE:

As colônias são azul/
violeta escuras.

Testar as colônias
presuntivas para
oxidase (-) e realizar
uma subcultura em
Agar TSA (Tryptone
Soy Agar)
(K25-1138) no qual
deve-se realizar
o mesmo teste
confirmatório (-)
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ENUMERAÇÃO POR
MEMBRANA FILTRANTE
DE CLOSTRIDIUM
PERFRINGENS
Procedimento definido de acordo com ISO 14189:2013

INTRODUÇÃO
Clostridium perfringes é uma bactéria formadora
de esporos que está presente em fezes humanas
e animais, embora também possa se originar
em outras fontes ambientais. Ela cresce
preferencialmente em condições com pouco ou
nenhum oxigênio e, em condições ideais, podendo
se multiplicar rapidamente.
Os esporos de Clostridium perfringens podem
resistir a processos de desinfecção e sobreviver
em água por muito mais tempo que os coliformes,
o que significa que essa espécie pode ser utilizada
para detectar contaminações fecais mais antigas,
uma vez que, como já sabemos, a Escherichia coli
é um indicador de contaminação recente da água.
Por essas razões, Clostridium perfringens é
considerado um bioindicador essencial de água
contaminada e um marcador muito útil para
gerenciamento da qualidade de água no que se
refere a presença de outros patógenos resistentes
a condições ambientais, como vírus e cistos de
protozoários.
Por exemplo, em água potável, a sua presença é
muito significativa o que exige tratamento imediato.

BIBLIOGRAFIA
BURGER J.S, NUPEN E.M, and GRABOW W.O.K, Evaluation
of four growth media for membrane filtration counting of
Clostridium perfringens. Water S.A. 1984, 10 pp. 521-526

MÉTODO
PRÉ-TRATAMENTO E FILTRAÇÃO
Filtrar 100 mL de amostra através da membrana.
Para análise de esporos, a amostra deve ser aquecida a 60°C ±
2°C por 15 minutos.

ISOLAMENTO PRESUNTIVO
Colocar a membrana pós-filtração no Ágar TSC (K251029 + K25-6020)
Incubação em anaerobiose: 44°C ± 1°C por 21 ± 3h

ISOLAMENTO DE COLÔNIAS SUSPEITAS

Colônias suspeitas são isoladas em Agar Base
Columbia (K25-1104) com sangue.
Incubação em anaerobiose: 36°C ± 2°C por 21 ±
3h

ARAUJO M., SUEIRO R.A, GOMEZ M.J, & GARRIDO M.L.
Enumeration of Clostridium perfringens spores in ground
water samples: comparison of six culture media. J. Microbiol.
Methods. 2001, 57 pp. 175-180.

CONFIRMAÇÃO

ISO 14189:2017. Water Quality. Enumeration of Clostridium
perfringens. Method using membrane filtration.

Realizar o teste de fosfatase alcalina em papel
filtro.
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DETECÇÃO
E CONTAGEM DE
PSEUDOMONAS
AERUGINOSA
Procedimento definido de acordo com ISO 16266:2006

MÉTODO
INTRODUÇÃO
Pseudomonas aeruginosa é uma espécie
onipresente no meio ambiente. Sua presença é
comum em solos e águas naturais assim como
em lagos e rios. Entretanto, essa bactéria não é
encontrada com frequência em água potável, mas
quando está presente, é encontrada em baixas
concentrações.
Embora a presença de P. aeruginosa possa ser
significativa em algumas situações, como, por
exemplo em unidades de saúde, não há evidências
que distribuições regulares de água potável sejam
uma fonte de infecção para a população em geral.
Essa bactéria é sensível a desinfecção, com isso
uma desinfecção adequada pode minimizar a sua
entrada nos sistemas de distribuição.
Portanto, medidas de controle desenvolvidas para
limitar a formação de biofilme, como tratamento
para otimizar a remoção de carbono orgânico, deve
reduzir a proliferação de microrganismos.

FILTRAÇÃO
A amostra deve ser filtrada conforme a ISO 8199.

ISOLAMENTO PRESUNTIVO
Colocar a membrana pós-filtração em Agar CN
Pseudomonas (K25-1153)
Incubação: 36 °C ± 2°C por 44 ± 4h
Analisar o crescimento após 22h e após o fim da incubação.

LEITURA SOB
LUZ NATURAL

LEITURA SOB
LUZ UV

a) Colônias azuis/verdes
devem ser contadas
como Pseudomonas
aeruginosa.

Colônias
fluorescentes
não produzem
piocianina como
Pseudomonas
aeruginosa
presuntiva.

b) Colônias vermelhas/
marrons devem ser
consideradas como
presuntivas e devese realizar teste
confirmatório.

CONFIRMAÇÃO

CONFIRMAÇÃO

Após subcultura em Agar
Nutriente (K25-1156),
realizar os testes abaixo:

Após subcultura
em Agar Nutriente
(K25-1156), realizar
inoculação em:

• Teste de oxidase (+)

BIBLIOGRAFIA
Council Directive 98/83/EC on the quality of water intended
for human consumption. Official Journy of the European
Communities. L330, 1998, pp. 32-53
ISO 16266:2006. Water quality. Detection and enumeration of
Pseudomonas aeruginosa. Method by membrane filtratio

• Inocular em Caldo
Acetamida (+) (K25-1155)

• Caldo Acetamida
(+) (K25-1155)

• Inocular em Meio King B
(+) (K25-1154)
Para verificar os tempos e temperaturas de incubação, consultar
as Instruções de Uso dos meios de cultura mencionados acima.
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DETECÇÃO E
CONTAGEM DE
ENTEROCOCOS
INTESTINAIS
Procedimento definido de acordo com ISO 7899-2:2000

INTRODUÇÃO
Enterococos são cocos gram-positivos e se
apresentam em pares ou em cadeias curtas que
não formam endósporos e não são móveis. Eles
são microrganismos anaeróbicos facultativos,
quimiorganotróficos,
com
metabolismo
fermentativo. Seu crescimento ideal ocorre a 37°C.
Eles podem crescer na presença de 6,5% de NaCl, a
10°C e 45°C e com um pH de 9,6.
Enterococos fazem parte da microbiota normal
do trato gastrointestinal humano e do trato genital
feminino. As espécies mais frequentes em isolados
clínicos são a E. faecalis e E. faecium.
Enterococos também podem estar presentes
em solo, alimentos, água, plantas, animais,
insetos, e são frequentemente considerados bons
indicadores de contaminação fecal porque eles são
altamente resistentes às condições adversas como
congelamento e secagem.
Alguns autores consideram o gênero Enterococcus
o indicador microbiano mais eficiente para avaliar
a qualidade da água-marinha para uso recreativo,
devido a sua alta resistência às condições salinas
deste ambiente. Esse gênero está também
diretamente relacionado a gastroenterites, doenças
respiratórias, conjuntivites e dermatites.

MÉTODO
FILTRAÇÃO
Um volume adequado de água deve ser filtrado de
acordo com a ISO 8199.

ISOLAMENTO PRESUNTIVO
Colocar a membrana pós-filtração no Meio Slantz &
Bartley (K25-1109).
Incubação: 36°C ± 2°C por 44 ± 4h.

CONFIRMAÇÃO E ENUMERAÇÃO
As colônias suspeitas apresentam cor vermelha,
marrom ou rosa e forma convexa.
Espalhar essas colônias em Agar Azida Bile Esculina
(K25-1005)

BIBLIOGRAFIA
ISO 7704:1985. Water quality. Evaluation of membrane filters
used for microbiological analyses.
ISO 7899-2:2000. Water quality. Detection and enumeration of
intestinal enterococci. Part 2: Membrane filtration method.

Placas pré-aquecidas a 44°C
Incubação: 44 ± 0,5°C por 2 horas
A enumeração das colônias deve ser feita imediatamente após
a incubação. Os enterococos intestinais são de cor marrom com
um halo ao redor deles.
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ENUMERAÇÃO DE
MICRORGANISMOS
CULTIVÁVEIS
Procedimento definido de acordo com ISO 6222:1999

INTRODUÇÃO
Os indicadores microbiológicos de qualidade
de água são organismos que apresentam um
comportamento
similar
a
microrganismos
patogênicos cuja origem, concentração, habitat e
reação a fatores externos são maioria.
A sua presença determina a existência de
patógenos e permite a comparação de suas
reações a mudanças de pH e temperatura.
Esses microrganismos exigem uma identificação
e quantificação através de índices de diversidade
ajustado a intervalos que qualificam a qualidade
da água e, embora a informação microbiológica
obtida a partir de suas análises não substituam as
análises físico-químicas, ela reduz custos e fornece
informação para o monitoramento da qualidade de
água.
A identificação e enumeração de microrganismos
aeróbios e mesófilos em água, permite:
• Avaliar o status dos recursos hídricos em sua
fonte.

MÉTODO
PREPARAÇÃO DA AMOSTRA
Realizar procedimento de acordo com a ISO 8199.

• Determinar a eficácia do processo de tratamento
de água destinada ao consumo humano.
• Estabelecer o nível de limpeza e condições do
sistema de distribuição.
• Detectar alterações anômalas no número de
microrganismos na rede de distribuição.

BIBLIOGRAFIA
ISO 6222:1999. Water quality. Enumeration of culturable
microorganism. Colony-count by inoculation in a nutrient agar
culture medium.

TÉCNICA DE POUR PLATE
Adicionar 2 mL da amostra preparada jundo com15/20
mL em Agar Extrato de Levedura (K25-1049).

INCUBAÇÃO SÉRIE 1

INCUBAÇÃO SÉRIE 2

Incubar as placas
a 36 ± 2°C por 44 ± 4h.

Incubar as placas a
22 ± 2°C por 68 ± 4h.

A contagem é realizada em cada uma das séries de placas
incubadas para enumeração, expressas em UFC / ml.
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