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Introdução: A utilização de água de nascentes é uma prática comum entre pessoas que
vivem em área rural. As águas que apresentam poluição por esgoto e pecuária
extensiva, podem conter microrganismos patogênicos, tornando a água um veiculo de
transmissão de doenças. Para a avaliação da qualidade da água utilizam-se bactérias do
grupo coliforme (Escherishia coli), que indicam a poluição fecal, pois estão presentes
em grandes quantidades no trato intestinal de animais de sangue quente (mamíferos) e
são eliminados em grandes quantidades pelas fezes (Macedo, 2005). Objetivo: O
presente estudo tem por finalidade analisar os parâmetros microbiológicos de
qualidade de água no córrego Taúbas na cidade de Ipatinga, MG.  Metodologia: Foram
coletadas em frascos esterilizados duas amostras de água (duplicata) mensalmente em
cada ponto, ao longo do percurso do córrego Taúbas, sendo, P1 - Nascente; P2 –
Perímetro urbano e P3 - Foz, no período de maio a outubro de 2013. Em laboratório as
amostras foram analisadas conforme metodologia do substrato  enzimático 
cromogênico  e  fluorogênico  ONPG/MUG –  diferencial confirmativo  para 
coliformes  totais. Resultados: Do total de 36 amostras coletadas para estudo, todas
apresentaram algum tipo de contaminação por coliformes totais e/ou coliformes fecais,
sem nenhum resultado negativo durante todo o período amostrado. Os resultados
indicam que o alto nível de coliformes fecais encontrados neste corpo d’água é um
indicativo de contaminação oriundo de fezes, provenientes de fontes difusas de
poluição, especialmente criação extensiva de animais, animais silvestres e fossas
sépticas que colocam em risco a saúde da população. Conforme os dados obtidos,
todos os valores apresentaram-se acima do permitido pelas leis que regulamentam a
utilização da água para consumo humano quanto à potabilidade e balneabilidade,
sendo elas: Portaria 518 de 25 de março de 2004 do Ministério da Saúde e Resolução
CONAMA nº 357 de 17 de março de 2005. Conclusão: Os altos índices de coliformes
totais e coliformes fecais encontrados nas amostragens estão muito acima do que é
determinado pela resolução CONAMA nº 357/05 e a portaria 518/04 do Ministério do
meio Ambiente. As análises microbiológicas de qualidade da água apresentam-se
como uma boa ferramenta para a gestão dos recursos.
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