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RESUMO

A água é um recurso natural limitado e essencial à vida, mas nem sempre é encontrada em condições apropriadas para o consumo humano. Para que a água seja considerada

potável e assim, própria para o consumo humano, o Ministério da Saúde estabelece em sua Portaria nº 2914, os critérios que devem ser seguidos pelas companhias

responsáveis pelo abastecimento de água. Além disso, os locais que armazenam água,bem como os bebedouros, devem ser inspecionados e limpos a fim de evitar que esta

água seja um veículo de contaminação direta por ingestão. O objetivo desse estudo foi a avaliar a qualidade microbiológica da água dos bebedouros da Universidade do Estado

de Minas Gerais - Unidade Ibirité. Para os testes, foram selecionados 9 bebedouros mais utilizados no campus e foram realizadas duas análises mensais e em triplicata. No local

da coleta foram inferidos a temperatura e o potencial hidrogeniônico (pH). Para as análises microbiológicas foram utilizados os testes de tubos múltiplos para detecção de

coliformes totais e termotolerantes e a contagem de bactérias totais por técnica de Pour plate. Os resultados encontrados indicaram que a média do pH dos bebedouros foram

entre 6 à 7, propício para o crescimento de bactérias, a temperatura média variou de 9°C à 20° C, favorecendo a ausência de bactérias do grupo dos coliformes.Também foram

utilizadas zaragatoas para coleta de outros microrganismos nos bebedouros e as amostras obtidas foram cultivadas em ágar Sabouraud. Posteriormente foram feitos

microcultivos para identificação das classes de fungos, a predominância de Deuteromicetos  e em menor proporção de Actinomicetos.  Os dados preliminares apontaram que

todos os bebedouros apresentaram água potável para o consumo humano de acordo com o padrão de potabilidade da Portaria nº 2914 do MS. 
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