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RESUMO

Nos últimos anos, a população vem construindo muitos poços artesianos, tanto em residências quanto nas empresas, visando, além de tentar garantir o abastecimento, diminuir

os gastos com água, como está ocorrendo no município de Frutal/MG. Porém, a água proveniente destes poços pode também estar contaminada, o que leva riscos a quem a

consome. O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade da água de poços artesianos no município de Frutal/MG, por meio da determinação de coliformes termotolerantes. Foram

coletadas 30 amostras (5 amostras mensais, em 6 meses) de água de poços artesianos localizados na área urbana e rural do município. De cada local, foram adquiridas uma ou

mais amostras, coletadas aleatoriamente. A determinação de coliformes termotolerantes foi feita com meio de cultura A1, em séries múltiplas de 5 tubos de ensaio contendo tubos

de Durhan, conforme APHA (2005). As diluições (10-1 a 10-3) foram feitas transferindo 10ml da água coletada para tubos contendo 90ml de água destilada esterilizada, tendo

assim a diluição 10-1, e assim sucessivamente para as outras diluições. Após a inoculação de todos os volumes da amostra ou das diluições requeridas para o ensaio, foi

efetuada uma pré-incubação a 35°C ± 0,5°C de todos os tubos inoculados, durante 3 horas. Após esse período, os tubos de ensaio foram transferidos para um banho-maria a

44,5°C ± 0,2°C, para a continuidade da incubação durante 21 ± 2 horas, para induzir o crescimento dos coliformes termotolerantes. Dentre as 30 amostras de água provenientes

de poços artesianos avaliadas, 21 (70%) estavam dentro dos padrões exigidos pela legislação para coliformes termotolerantes, enquanto que 9 (30% do total) estavam em

desacordo com a legislação vigente, que estabelece ausência deste grupo de micro-organismo em água de poço artesiano para consumo humano, sendo que estas últimas

podem representar riscos aos consumidores.
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