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Resumo
Este trabalho teve como objetivos avaliar as condições higiênico-sanitárias da água 

das torneiras nas instituições de ensino do município de Teixeira de Freitas (BA), identificar a 
possível presença de Escherichia coli nas amostras de água, além de fornecer às instituições 
de ensino orientações de como proceder para evitar a contaminação da água consumida, 
principalmente na higienização dos seus reservatórios. Foram analisadas 80 amostras coletadas em 
36 instituições de ensino deste município, para pesquisa de coliformes totais e termotolerantes, 
utilizando-se a técnica do número mais provável e testes bioquímicos, para identificação de 
Escherichia coli. Das 36 escolas (100%) avaliadas 9 (25%) apresentaram-se em desacordo com 
as normas de potabilidade, sendo que de 80 (100%) amostras coletadas 2 (2,5%) resultaram 
positividade para coliformes totais, 5 (6,25%) para coliformes termotolerantes e 3 (3,75%) 
apresentaram a presença dos dois grupos (coliformes totais e termotolerantes). Concluiu-se 
que o risco à saúde nas instituições de ensino do município de Teixeira de Freitas (BA) pode 
ser diminuído com o tratamento da água, limpezas periódicas dos reservatórios, manutenção 
adequada das torneiras, higiene na manipulação de alimentos e a parceria dessas instituições 
com órgãos relacionados com a área de saúde, principalmente as Universidades, pela existência 
de tecnologias que possibilitam uma intervenção apropriada para situações em que o risco para 
saúde pública está presente.
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MICROBIOLOGICAL ANALYSIS OF THE WATER OF KITCHENS AND/OR CANTEENS
 IN EDUCATION INSTITUTIONS IN TEIXEIRA DE FREITAS CITY

Abstract
This work had as objective to evaluate the hygienic-sanitary conditions of the tap 

water in education institutions in Teixeira de Freitas city. 80 samples collected in 36 education 
institutions from this city have been analyzed, for research of total and thermo-tolerant coliforms, 
using it technique of the most probable number and biochemistry tests, for identification of 
Escherichia coli. Of the 36 schools (100%) evaluated nine (25%) were in disagreement with the 
norms of potability, being that of 80 (100%) collected samples two (2.5%) resulted positive for total 
coliforms, five (6.25%) for thermo-tolerant coliforms and three (3.75%) presented the two groups.

Key words: Water. Kitchens. Canteens. Education Institutions. Coliforms.

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICA DEL ÁGUA DE COZINAS Y/O CANTINAS DE LAS
 INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DEL MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS (BA)

Resumen
Este trabajo tuvo como objetivos evaluar ls condiciones higiénica-sanitarias del 

agua de los grifos en las instituciones de enseñanza del municipio de Teixeira de Freitas (BA), 
identificar l posible presencia de Escherichia coli en las muestras de agua, además de ofrecer a 
las instituciones de enseñanza orientaciones de como proceder para evitar la contaminación 
del agua consumida, principalmente en la higienización de sus reservatorios. Fueron analizadas 
80 muestras recolectadas en 36 instituciones de enseñanza de ese municipio, para análisis de 
coliformes totales y termotolerantes, utilizándose la técnica del número más probable y tests 
bioquímicos, para identificación de Escherichia coli. De las 36 escuelas (100%) evaluadas 9 
(25%) se presentaron en desacuerdo con las normas de potabilidad, siendo que de 80 (100%) 
muestras recolectadas 2 (2,5%) resultaron positividad para coliformes totales, 5 (6,25%) para 
coliformes termotolerantes y 3 (3,75%) presentaron la presencia de los dos grupos (coliformes 
totales y termotolerantes). Se concluye que el riesgo a la salud en la escuelas del municipio 
de Teixeira de Freitas (BA) puede ser disminuido con el tratamiento del agua, limpiezas 
periódicas de los reservatorios, mantención adecuada de los grifos, higiene en la manipulación 
de alimentos y la asociación de esas instituciones con órganos relacionados con el área de la 
salud, principalmente las Universidades, por la existencia de tecnología que posibilitan una 
intervención apropiada para situaciones en que el riesgo para la salud pública está presente.

Palabras-clave: Agua. Cozinas. Cantinas. Instituciones de Enseñanza. Coliformes.

INTRODUÇÃO

A água de consumo humano é o principal veículo de transmissão de patógenos 

capazes de causar infecções gastrointestinais, sendo vital o seu controle microbiológico. A ingestão 
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de alimentos contaminados com microrganismos, proveniente de água de má qualidade, 

utilizada em seu preparo, pode tornar-se um problema gravíssimo para aqueles que fazem o 

consumo e, consequentemente, para os órgãos de saúde pública, uma vez que os gastos com 

o tratamento de doenças por ingestão de alimentos contaminados por bactérias do grupo 

coliforme são altíssimos.1

Instituições responsáveis por atender um grande público de pessoas como escolas, 

fábricas, hospitais, dentre outros, utilizam água de seus reservatórios na produção de alimentos. 

Com a alta demanda e falta de conhecimento, manipuladores de produtos alimentícios não 

dão a devida importância para manter um controle microbiológico durante a produção, 

armazenamento e distribuição desse material, colocando em dúvida a qualidade nutricional e 

sanitária desses alimentos. Este problema torna-se ainda maior quando se questiona a pureza 

da água utilizada e o seu padrão de potabilidade.

Muitas crianças têm a alimentação escolar como refeição principal durante o dia, 

porém diversas escolas brasileiras não possuem um programa de higienização dos reservatórios de 

água, seja por imprudência, seja por falta de conhecimento. Deste modo, esses reservatórios acabam 

permanecendo por longos períodos sem nenhum tipo de tratamento. Como consequência, pode 

ocorrer ingestão de alimentos contaminados, já que são preparados com essa água, podendo 

causar algum tipo de toxinfecção alimentar.

Na maioria dos países em desenvolvimento, ainda há carência de saneamento 

básico, principalmente no tratamento de água. Essa situação contribui para que a qualidade 

na alimentação diária de parte da população mantenha-se abaixo da considerada ideal. 

Portanto, é imprescindível a realização de análises microbiológicas periódicas nos reservatórios 

de água, avaliando a existência de bactérias, tais como os coliformes termotolerantes que são 

bioindicadores de contaminação fecal, com a vantagem do baixo custo empregado para sua 

identificação em laboratório.1

Através da análise da água é possível a identificação de alguns microrganismos 

nocivos à saúde humana, como os coliformes termotolerantes e Escherichia coli. Essas bactérias 

são comumente encontradas no trato intestinal de animais de sangue quente. Uma vez encontrada 

na água de consumo, demonstra que a higiene desse reservatório pode estar comprometida.

Este estudo teve como objetivos avaliar as condições higiênico-sanitárias da água 

das torneiras nas instituições de ensino do município de Teixeira de Freitas (BA), identificar a 

possível presença de Escherichia coli nas amostras de água, além de fornecer às instituições 

de ensino orientações de como proceder para evitar a contaminação da água consumida, 

principalmente na higienização dos seus reservatórios. 
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A análise da água das torneiras das cozinhas e/ou cantinas das instituições de 

ensino do município de Teixeira de Freitas (BA), utilizada para a produção da merenda escolar, 

foi feita em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria Nº 518, de 25 de março 

de 2004, do Ministério da Saúde.2 

METODOLOGIA

Foram coletadas e analisadas um total de 80 amostras de água em 36 diferentes 

instituições de ensino, dentre essas, 25 municipais, 7 estaduais e 4 particulares, todas situadas 

no município de Teixeira de Freitas (BA). As análises foram realizadas no período de julho a 

dezembro de 2008. Todo o material coletado foi analisado no Laboratório de Microbiologia da 

Universidade do Estado da Bahia, Campus X.

Para a coleta de amostras de água de abastecimento foram utilizados frascos de 

vidro esterilizados, com capacidade de 250 mL, adicionado de 0,02 g (ou 1,0 mL de solução a 

2%) de Tiossulfato de Sódio para cada 2/3 (dois terços) do frasco (aproximadamente 170 mL). 

A água foi coletada da torneira principal da cozinha e/ou cantina das instituições de ensino 

após três minutos de escoamento, nos frascos de 250 mL contendo Tiossulfato de Sódio, 

sendo transportados em recipiente isotérmico, com gelo, até o Laboratório de Microbiologia 

do Campus X da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), onde foram submetidos às análises 

microbiológicas.

Os métodos empregados foram baseados nos recomendados pela Associação 

Americana de Saúde Pública – American Public Health Association (APHA). As amostras de água 

foram submetidas à pesquisa de coliformes totais e termotolerantes pela técnica do Número 

Mais Provável (NMP) e à pesquisa e identificação de Escherichia coli.3

Após a homogeneização da amostra, transferiu-se, com o auxílio de pipeta, 1,0 

mL da amostra para tubo de ensaio contendo 9,0 mL de Solução Salina Peptonada (SSP) a 

0,1% de modo a obter uma diluição de 10-1. Em seguida, retirou-se 1,0 mL desta diluição 10-1 

transferindo-a para outro tubo contendo 9,0 mL de SSP a 0,1%, obtendo-se assim a diluição de 

10-2. Repetiu-se o mesmo método com a diluição de 10-2, obtendo-se a diluição de 10-3.

Seguindo-se a metodologia recomendada,4 para cada amostra corresponderam 

três séries de três tubos contendo Caldo Lauril Sulfato Triptose (LST), para os quais foi transferida 

uma alíquota de 1,0 ml, com o auxílio de uma pipeta, de cada diluição de SSP correspondente e 

incubados a 35ºC/24 h. Quando os resultados foram positivos, a partir de cada tubo positivo de 

LST caracterizado pela formação de gás no interior do tubo de Durhan (tubo de fermentação) 

e turvação do meio, procedia-se aos testes confirmativos, transferindo-se, por meio de alçada, 
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uma alíquota para tubos correspondentes contendo Caldo Verde Brilhante Lactose Bile 

(VBBL), para contagem de coliformes totais, incubando-os a 35ºC/24 h; e uma alíquota para 

tubos correspondentes, contendo Caldo Escherichia coli (EC), para contagem de coliformes 

termotolerantes, incubando-os em banho-maria com circulação de água a 44,5º/24 h. Os tubos 

positivos do Caldo VBBL e do Caldo EC foram conferidos nas tabelas de NMP para coliformes 

totais e termotolerantes, respectivamente, de acordo com o recomendado pela literatura.5 O 

resultado obtido como NMP/100 mL da amostra permitiu avaliar a qualidade microbiológica da 

água, conforme os padrões estabelecidos pela Portaria Nº 518 do Ministério da Saúde.2

Dos tubos positivos do Caldo EC foram transferidas, com o auxílio de alça de platina 

ou de níquel cromo, alíquotas que, através de estrias, foram inoculadas por esgotamento em 

placas correspondentes contendo meio Ágar Eosina Azul de Metileno, segundo Levine (EMB), 

incubadas à 35ºC/24 h. Ao ocorrer crescimento de UFC típicas, nucleadas com centro negro 

e brilho verde metálico, estas foram transferidas de três a cinco UFC de cada placa por meio 

de agulha para o meio Ágar Padrão para Contagem (APC), inclinado em tubo, a 35ºC/18-24 h. 

Na ausência de UFC típicas, porém semelhantes, também foi feito a repicagem para o APC. 

Terminada a incubação, transferiram-se alíquotas do APC, por meio de alçada, para meios 

adequados à realização das provas bioquímicas (teste do indol; teste do vermelho de metila; 

teste de Voges-Proskauer; teste do citrato – IMViC) para a caracterização da E. coli.6

Foram elaborados dois fôlderes durante o desenvolvimento do projeto nas escolas, 

que foram distribuídos aos responsáveis pela instituição de ensino durante as visitas: um descreve a 

importância de se consumir água de qualidade e dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério 

da Saúde (Figura 1); o outro explica o passo a passo para se obter com êxito a correta higienização 

de uma caixa d’água e a importância de sua manutenção contínua (Figura 2). 
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Figura 1. Fôlder que descreve a importância de se consumir água de qualidade e dentro dos 
padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde – distribuído aos responsáveis pelas instituições 
de ensino durante as visitas
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Figura 2. Fôlder que descreve o passo a passo para se obter com êxito a correta higienização de 
uma caixa d’água e a importância de sua manutenção contínua – distribuído aos responsáveis 
pelas instituições de ensino durante as visitas
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Das 80 (100%) amostras de água coletadas em diferentes torneiras das cozinhas 

e/ou cantinas das instituições de ensino de Teixeira de Freitas nos meses de julho a dezembro 

de 2008, cinco (6,25%) apresentaram presença de coliformes totais e oito (10%) apresentaram 

presença de coliformes termotolerantes (Tabela 1). Foram pesquisadas 36 diferentes escolas 

(100%) nas quais, após as análises laboratoriais, detectou-se que nove (25%) apresentaram-se 

em desacordo com as normas de potabilidade regulamentadas pela Portaria Nº 518, de 25 de 

março de 2004, do Ministério da Saúde.2

Tabela 1. Resultados das amostras de água das cozinhas e/ou cantinas das instituições de ensino 
– Teixeira de Freitas (BA) – maio- jul. 2008

(Continua)

Escolas Amostras
Coliformes 

Totais NMP/100 
mL

Coliformes 
Termotolerantes 

NMP/100 mL
Escolas Amostras

Colifor-
mes Totais 

NMP/100 mL

Coliformes 
Termotolerantes 

NMP/100 mL

A
1 ausente ausente

S

41 ausente ausente

2 ausente ausente 42 ausente ausente

B
3 ausente ausente 43 4,3x103 7,5x103

4 ausente ausente

T

44 ausente ausente

45 ausente 3,6x102
C 5 3,6x103 ausente

46 ausente ausente
D

6 ausente ausente

47 ausente ausente7 ausente ausente

E 8 ausente ausente U 48 ausente ausente

F

9 ausente ausente

V

49 ausente ausente

10 ausente ausente 50 ausente ausente

11 ausente ausente 51 ausente ausente
12 ausente ausente

W
52 ausente 7,4x102

G
13 ausente ausente 53 ausente ausente

14 ausente ausente X 54 ausente ausente

H 15 ausente ausente
Y

55 ausente ausente

I

16 ausente ausente 56 ausente ausente

17 ausente ausente
Z

57 ausente ausente

58 ausente ausente18 ausente ausente

J
19 ausente ausente

A1

59 ausente ausente

20 ausente ausente 60 ausente 3,6x102

K

21 ausente ausente 61 ausente 3,6x102

22 ausente ausente
B1

62 ausente ausente

63 7,2x102 1,1x10323 ausente ausente

24 ausente ausente

C1

64 ausente ausente
25 ausente ausente 65 ausente ausente

L
26 ausente ausente 66 ausente ausente
27 ausente ausente 67 ausente ausente
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Tabela 1. Resultados das amostras de água das cozinhas e/ou cantinas das instituições de ensino 
– Teixeira de Freitas (BA) – maio- jul. 2008

(Conclusão)

Escolas Amostras
Coliformes 

Totais NMP/100 
mL

Coliformes 
Termotolerantes 

NMP/100 mL
Escolas Amostras

Colifor-
mes Totais 

NMP/100 mL

Coliformes 
Termotolerantes 

NMP/100 mL

M
28 ausente ausente

D1
68 ausente ausente

29 ausente ausente 69 ausente ausente

N
30 ausente ausente

E1
70 9,2x102 3,6x102

31 ausente ausente 71 ausente ausente
32 ausente ausente

F1
72 ausente ausente

O
33 ausente ausente 73 ausente ausente
34 ausente ausente

G1
74 ausente ausente

P 35 ausente ausente 75 ausente ausente
36 ausente ausente

H1
76 ausente 1,1x103

Q 37 ausente ausente 77 ausente ausente
38 ausente ausente

I1
78 ausente ausente

R 39 7,5x103 ausente 79 ausente ausente

40 ausente ausente J1 80 ausente ausente

Estes resultados são compatíveis com trabalho que analisou um total de 20 escolas 

da rede pública do Recife (PE), dentre as quais 35% apresentaram água não potável do ponto 

de vista bacteriológico, demonstrando um grande percentual de irregularidades, segundo a 

legislação vigente, devido à presença de coliformes totais e/ou coliformes termotolerantes. 7

A análise de 18 (100%) amostras de água coletadas de diferentes residências da 

cidade de São José do Rio Preto (SP) mostrou que três (16,5%) não se encontravam dentro 

do padrão que estabelece ausência de bactérias do grupo coliforme em 100 mL.8 Estudo que 

analisou 35 (100%) escolas da rede pública da cidade do Recife (PE), identificou 13 (37%) 

que se apresentaram impróprias para consumo de acordo com os padrões microbiológicos de 

potabilidade, contendo coliformes termotolerantes e E. coli. 9

Trabalho realizado em 18 escolas da rede pública do município de Silva 

Jardim, estado do Rio de Janeiro, coletou 54 (100%) amostras de água nos abastecimentos 

para o consumo. Destas escolas, 13 (72,22%) apresentaram positividade para coliformes 

termotolerantes, conforme determinado pelo NMP.10

Ao contrário dos trabalhos citados anteriormente, estudo realizado em escolas 

municipais e estaduais do Rio de Janeiro obteve resultado satisfatório quanto à condição 

higiênico-sanitária da água analisada.11 Foram analisadas 22 (100%) amostras, que obtiveram 

negatividade para coliformes totais e termotolerantes seguindo o NMP, estando, assim, dentro 

dos padrões estabelecidos pela Portaria Nº 518 do Ministério da Saúde.
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As amostras de água coletadas nas instituições de ensino de Teixeira de Freitas 

passaram pelos testes bioquímicos do Indol, Vermelho de Metila (VM), Voges-Proskauer 

(VP) e Citrato. Foram realizadas 25 provas bioquímicas das amostras positivas de coliformes 

termotolerantes obtidas nos meios confirmativos para o Caldo EC. Observou-se a presença dos 

possíveis gêneros: Klebsiella, Shigella, Salmonella, Citrobacter, Proteus e Enterobacter (Tabela 2).

Tabela 2. Possíveis gêneros da família Enterobacteriaceae encontrados a partir dos testes 
bioquímicos de Indol, Vermelho de Metila, Voges-Proskauer e Citrato (IMViC)

IMViC Incidência
(n)

Frequência
(%) Possíveis Gêneros

– – – + 21 84,0 Klebsiella

– – + + 2 8,0 Enterobacter / Serratia / Klebsiella

– + – + 1 4,0 Salmonella / Citrobacter / Proteus

– – – – 1 4,0 Shigella

Total 25 100,0 Família Enterobacteriaceae

A contaminação pode ser causada na captação da água do sistema público, mas na 

maioria das vezes pode estar associada à má condição de higiene da tubulação e dos tanques 

(caixas d’águas) onde ocorre o acondicionamento da água que alimenta as torneiras das instituições 

de ensino. Muitas vezes, esses reservatórios acabam permanecendo anos sem qualquer tipo de 

manutenção, criando condições favoráveis para a presença e sobrevivência de microrganismos 

patogênicos aos seres humanos. Em algumas situações, uma simples limpeza na caixa d’água e seu 

correto isolamento podem reduzir o risco de contaminação por coliformes totais e termotolerantes.

Ao concluir-se este artigo, afirma-se que a simples presença de coliformes totais 

numa amostra de água para consumo é suficiente para sua reprovação, sem a necessidade de 

que se obtenha positividade na pesquisa de coliformes termotolerantes, conforme regulamenta 

a Portaria Nº 518 do Ministério da Saúde e seguindo os resultados obtidos pelo método do 

NMP/100 mL, o que torna os resultados insatisfatórios. Entretanto, evidencia a inadequação 

dessa água o fato de ter sido detectada a presença de alguns gêneros do grupo dos coliformes 

termotolerantes, embora sem registro da presença da bactéria E. coli, principal bioindicadora 

de dejetos fecais.

A água de consumo dessas instituições pode expor a comunidade escolar a 

riscos para a saúde, por meio de doenças de veiculação hídrica; por isso faz-se necessário 

um sistemático acompanhamento para manutenção da higiene e controle microbiológico nos 

reservatórios de água desses estabelecimentos.
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Ao mesmo tempo em que se faziam as coletas e análises das águas das escolas, 

entregavam-se às instituições de ensino os fôlderes contendo informações sobre a importância 

da água limpa e do correto procedimento para higienização dos reservatórios de água.

No último censo realizado pela Secretaria Estadual de Educação, no ano de 2006, 

constatou-se que há, em Teixeira de Freitas, cerca de 40.000 estudantes, entre instituições 

municipais, estaduais, particulares e federais. Esse número já pode ser considerado muito 

elevado e demonstra a quantidade de pessoas que consomem essa água. Com isso, fica 

evidenciada a necessidade da implementação de políticas públicas para sanar qualquer risco à 

vida desses estudantes.

O risco à saúde nas instituições de ensino do município de Teixeira de Freitas pode 

ser diminuído com o tratamento da água, limpezas periódicas dos reservatórios, manutenção 

adequada das torneiras, higiene na manipulação de alimentos e a parceria dessas instituições 

com órgãos relacionados com a área de saúde, principalmente as Universidades, pela existência 

de tecnologia que possibilita uma intervenção apropriada para situações em que o risco para 

saúde pública está presente.
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