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R E S U ·M ·O E M . P O R T U G U E S 



De um total- dé 402 propriedades rurais do Muni 

cipio de Botucatu, S.P~. que tinham entre suas atividades a 

exploração pecuária, foram sorteadas 60 (15%)·pelo .processo 

de amostragem probabilística simples. 

~estas 60 propriedades localizou-se 113 bebedou 

ros que eramos mais utilizados pelos animais para sua desse 

dentação. Foram colhidas amostras de agua destes bebedouros 

visando a pesquisa· de bactérias do gênero SaLmone Z Za_, a deter 

minação do Número Mais Provável (NMP) de bactérias coliformes 

fecais e a verificação do pH. Antes da coleta das 

procedia-se a medida da temperatura da agua. 

amostras 

salmonelas Obteve-se .isolamento positivo para 

nas .amostras de agua de 15 (13,27%) bebedouros corresponden 
. -

tes a .12 (201) das 60 propriedades visitad~s. identificando -

-se os ·seguintes sorotipos: S. dubZin_, S~ newport_, S. madeZi~ 

S • . IV 43:n,zS7·:-, S. saphra_, S._ gZostrup., S. IV ochsenzooZ e 

S. I 9,12:i:~. 

Das 113 amostras de água analisadas, 14(12,39%) 



apresen~aram-se com NMP/100 ml de coliformes fecais acima de 

4000. Não foi constatada associação. entre o isolamento posi

tivo de salmonelas e NMP/100 ml de coliformes fecais acima de 

4000. 

A positividade maior parao isolamento de salmo 

nelas e o NMP/100 ml de coliformes fecais acima de 4000 deu 

-se em temperat~ras superiores a 18°C. Quanto ao pH, em am

bas as situações a positividade maior ocorreu entre 6,0 e 

7,0. 



-- R E S U:M O. EM IN G L E S 



Sixty sma11 farms from the Municipa1ity of 

Botucatu*, that are dedicated to catt1e breeding were studie~ 

These farms represent 15% of the 402 farms that exist in the 

Municipality. The samp1e was drawn by simp1e probabi1istic 

technique. 

On the. farms one hundred and thi rteen drinking 

p1aces were 1oca1ized. Samp1es of water were taken from these 

drinking places and examined for bacteria of the genus 

SaZmoneZZa, for the determination of Most Probab1e Number 

(MPN) of fetal co1iform bacteria as we11 as determination of 

the water's pH.· Temperature of water was measured before 

co11ection. 

Samp1es of 15 drinking p1aces (13!27%) were 

positive for SaZmoneZZa. The drinking p1aces belonged to 12 

of the sixty farms studied (20%). The following serotypes 

were identified: S. dublin, S. newpoPt, S. madeZia, S. IV 43: 

.. g,:z57.:.-.,. S .•. saphxaa,. S. gZostPup, S. IV ochsenzooZ e S.I9,12:i:-. 

* São Paulo, Brazi1. 



Of the 113 samples studied 14 (12.39\)presented 

. MPN/100 ml o f fe<7al co li forms · above 4000 ~ There was no 

r~latiotiship between MPN/100 ~1 of fecal coliforms abovci 4000 

and positivity for s~imoneZZa. 

Highest positivity for SaZmoneZ.Za andMPN/lOOml 

of fecal ·coliforins . ovér 4000 both occüred at temperatures that 
. o . · 

were higJ:ler than 18 C. Regarding pH, .both si tua tion occured 

.at pH between 6.0 and 7.0. 
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1. I :N T R O D U C A O 

. ' 



Os mais variados sorotipos do genero SaLmoneLLa 
.... 

sao capazes de serem ,detectados nos mais distintos e variados 

ambientes, sendo que a água contaminada constitui uma das 

principais fontes de infecção para os animais. Es te's, de uma 

forma geral, tendem mitigar a sede em charcos ou em qualquer 

lugar onde se acumula água. Por outro lado, sabe-se que mi 

crorganismos causadores de muitas enfermidades dos animais po 

d.em viver na água durante algum tempo e serem por ela transmi 
'33 tidris, como~ o ~asa da salmonelos~ 

Dependendo do tipo de exploração agropecuária 

realizado, bem como de outros fator~s, nos defrontamos com 

grandes possibilidades de que o animal venha a ingerir salmo

~elas 88 • Observando-se o fornecimento de água de dessedenta 

çio para os animais em nosso meio, principalmente o rural, po 

de-se constatar que nem sempre suas condições são satisfatõ -

rias. Isto, muitas vezes, ~devido ao custo financeiro, .. as 

próprias características naturais da propriedade, ou ainda p~ 

lo pouco conhecimento que os proprietários têm sobre o assun

to. A dessedentação dos animais, feita em lagos, ribeirões, 
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' ' 

açudes ., -:reservatórios ou mananciais que têm contato · estreito 

. co~ a _. própria pastag~m pode tonstituir~~e num risco de conta 
. . . \ ; -~ ,. . ;. . '\ . · ' -

· miil.ação para os animais. . Estes . locais, frequentemente, apr~ 

sentam o ·inconveniente de terem contato ou serem poluidos com 

excretas humanos e ou animais e, apenas um pequeno número de 

proprietiriós ~~clarecidos ~ que procur~: ~inimizar os efei

tos ~ocivos de~ta miscigenação: pastagem'- igua de bebida · -

• excretas. · · 

A capacidade das salmone las em sobrevi ver fo·ra 

· do hospedeiro , por _períodos relativamente longos,proporciona 

outro dado importante ao se considerar a cadeia epidemiológi 
. ,·, . . ... . -· 

ca das salmoneloses 23 , · 89
·. ·i· 'MORSE .· & DUNCAN 65 (1974) refe-

' rem que essas bact~.rias podem sobreviver por 87 dias em iguas ' 

de abas tecimen to:públicó, 115 'dias ·em rêserv'a tórios de igua' 

120 dia~ em pastage~s. 280 dias ~m jardiris~ acima de 30 me

ses · em e~t~rco ~: seco de bovino é ·zs meses em fezes de aves na: 
·, ' ' '• ·. •. ' ' '. · _ ' ' ' 92 ' 
tUralmente infectadas.. Por outro lado, WRAY & SOJKA (1977) - . . . . . ' ·:{ .- . . . . . . . . . . 

comen_tam que .. a S • .. dub'Ld,n. po,de sobx~V:i:v..er durante . 115 . dias em 
iguà de açude ; em .;,fazendas~ Estes mesmos autores referem tam ·· 

b~m, ~ue e~ · igua fresca as . salmonel~s, prova~elmente, 

sobrevivem por mais de ' 3 semanas e em .. i.gua do mar podem 

--nao 

se 
' ' ' 

manter vii~eis por sómente· 3 dias. 

. . . . . . . . . 

Esp~cifü:amente em relação · ao isolamento . de 

silmonelas. a partir de iguas de dessedéniação; verifica~se na 

literatura a existência ·.de pequeno ~úmero de trabalhos de 

pesquisa realizadOs, · inclusive em nosso meio. · A este respei ·· 

·to ·. em . um excele:ilte·'irabalho de revisão ,, .WRAY91 (19 75) citan-

4ricos contaminados com ~almonel~s. acarreta~do problemas 
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econômicos e de saúde em criações de animais. 

Em .nosso meio, LEITÃO~j (1979) e MARTINS ~~(1979) 

· assinalaram a presença de bact€rias pertencentes ao genero 

SaZmoneZZa em amostrris obtidas em diferentes corpos hídricos. 

Em alguns países como, por exemplo, a Inglater 

ra, observou-se quanto à S. dubZin que existem certas áreas on 

de a pastagem se localiza em solos acidentados e o gado bebe 

água de riachos e diques, havendo vários relatos de isolamen-

to de salmonelas a partir de amostras de águas obtidas dessas 

localidades 92 

No Condado de North Yo.rkshire no período de 197~ 

-1976, segundo HARBOURNE 44 (1977) foram isolados de animais 

de criação, com salmonelose adquirida por via hídri~a, cepas 

de SaZmoneZZa pertencentes aos sorotipos S. typhimu~ium~ S. 

agona~ S. senftenbe~g· e S. b~edney. 

·Num período de 22 anos (1950-1971) o Departame!!_ 

to de Microbiologia Veterinária da Universidade de Cornell do 

Estado de Nova Iorque, EUA, de umtotal de 3945 cepas identi

ficadas cbmo sendo de SaZmonetZa~ 67 foram isoladas a partir 

de amostras de água12 . Segundo MORSE 64 (1978), de 1973 a 

19 76, · no Esta do de Indiana, foram isoladas a parti r de amos

tras de água do. rio Wabas·h, em .Lafayette, 833 cepas de salmo-

nelas; o autor comenta que, provavelmente, a maioria dessas 

cepas era de' origem humana, visto que as mesmas foram isoladas 

de amostras de água obtida em local próximo à estação de tra 

tam~nto de esgotos. 

COOK e co1. 20 (1974) do Lago Sidney Lanier, Es

tado da Geo!gia, que serve de fonte de água para área metropo 
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litana de Atlanta~ isolaram 21 sorotipos diferentes de salmo 

nelas, não tendo sido obtido o isolamento destas bactérias das 

amostras colhidas no centro do referi4o lago. Em 1977 ,OONDERO 

e eo1. 32 realizaram ~coleta de amostras de igua de seis -ria 
\ 

chos tributirios do Lago Cayuga, sul do Estado Central de No-

va Iorque empregando a técnica do chumaço de gase. De um to 

tal de 322 amostras examinadas,· 39\ revelaram-se positivas pa 

ra salmonelas, sendo isolados 25 sorotipos diferentes e tnn bio 

tipo de S. typhimurium H2S negativo. 

Segundo MILLER62 (1977) , a carência de igua pa-

ra a dessedentação de animais às. ve.z.es contribui para o surgi 

mente de casos de salmonelos·e, ao estudar, em West Virginia, 

EUA, as causas que levaram à morte 7 bovinos adultos e um be 

zerro recém~nascido. 

41 . GOYJ\1 e col. (197-7) em -um trabalho efetuado 

em construções residenci~is em canais na linha co~teira do Te 

xas, EUA, conclufram que .os sedimentos, neste.s canais, atua

vam como. fontes de bactérias entéricas, ·incluindo salmonelas, 

as quais podiam ser resuspensas dependendo de virias fatores 

ambientais e a ti vida·des recre·acionais. 

No Chile, .CORDANO. & VIRGILI0 22 (1976) de uma 

corrent~ fluvial, da qual obtinha-se igua para irrigação, em 

uma zona hor.tícola vizinha à cidade de .Santiago, isolaram 15 

diferentes soro tipos de· salmonelas, sendo alguns deles., s. 

agona, s. bredney, S. Z.ivingstone, S. o1:1aniemburg e S.infantis., 

i.soladós ·pel~a primeira vez riaquele país. 

Na Província _de Florençai Itilia, no período de 

19 79-19 80 ,_ foram isoladas de iguas de superfície e iguas ser-
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vidas~ . 35 sorot ipas de Satmorie t la, sendo os mais frequentes 

os s. derby; S. typhimurium, S. · infantis, s. paratyphi B. S. 
. . . . 14 

s.tan ley.vitJe, e. S. panama · • 

Em Israel, TELTSCH .e co1. 84 (1980) isolaram ce.- · 

pas de S. oh~o de amostra~ do .ar durante a operação de asper

sao de ág~a par~t irrigação ·e de S. anatum de amostras , de 

águas residuárias, em um .campo irrigádo próximo· ao 

Tzera'' ·s. 

Kibbutz 

No R~o de J~neiro~ BOTELHO ~ col. 9 (1979) detec 
. . . . ' ·. . ·. 

· ta·:r:~m:· a~ ~pT.ese-n:ça, .de·· sa:l·in~one·1as.- :em· . amostr,asc' em,_ á-g,uas- ma-rinhas· 

de recreação que apresentavam contagens -de coliformes ·fecais 
' . : . . . . . . . . 

em níveis inaceitáveis. 

No ambiente ·. rural podem ·ser encontradas varia 

. das si tU(lÇÕ(;lS, .?endo u_ma ~el_as a p_resença de animais silves -
·.·: ·. ; ·' ." ··. . ,. , ..... :· ··.· : .. ' ....... . 

tres. A este respeito é importante salientar que o controle 

destes . animais, praticamen-te inexis,te _.·e, em estudos realizados, 
. . . 

neies te~ sido constatada a presença -de bactérias do .. genero . 
. . . . . . 

S 
.., · · · · -., .., · 1 ;s ; 6 , 12 , z 3 , s 4 , ss, 6 o , 61 • 16 ,. 7 s , s 9 . 

a c-mone" c-a . · . . • 

76 . 
NOs ·EUA, SCHNURRENBERGER e ·col. (1'968), no pe · 

ríodo compreendido entre novembro . de 1964 e junho de 1967,an~ 

lisando amostras • de fezes e porção posterior do intestino gros- . 
. . . . . . . . . 

so de , 976 ._animais doméstico's , · 325 pássaros · e · 253 ·mamíferos sel . 

vagens e 217 . amostras · de alimentos pe.letizados colhidas em 7 

. fazendas . de . 6 condados . de Illinois, obteve o isolamento de 8 

sorotipos em .26 ocasiõ~s, das quais, ·em 16, o sorotipo predo

min'ante ·foi ·a S. give. 

No Condado . de Virgínia, MARx60 (1969) de 101 

raposas, doninhas e gambás capturados vivos obteve, a partir 
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da , cultura de fezes, isolamentos de cepas pertencentes a sete 
. . 

sorotipos diferentes,sendó .a taxa . de infecção de 13%. Dois 

·. arios após, em outro estudo num condado - adjacente, obteve de: 

2TZ·:caposas·, .. · doninha~~ e:· gambás: e:: de 199 gralhas·, gato do mato 
. \ . . 

· e guaximim, o isolamento de apenas 2 ·sorotipos, · sendo ·encon-

trada . uma · taxa de :infecção · de O, 06 f~: Cumpre salientar .· . que, 
. . . 

nesse estudo~ somente as rapos~s, gambis'e gato do mato reve-

laram-s~ positivos ~ara ess~s bact€rias. 

No : Departamento de Agricultura do Estado da Fló 

rida6 , no período de novembro de 19.69 a setembro de 1971 t:: de 

junho a setembro. de 1973 foram .. analis·ados •materiar de intesti 

no delgado . de 168 gambás capturados. ·Dos materiais examinados 

procedentes de .28 animais fora~ isol~das . tepas pertencentes ~ 

. soro tipos -de · salino'rielas -, a ::saber: s. · Carran, s. -muenchem, s. 
anatum, S • . java, S. mississip'i, S. typhimurium (var.copenhagen), 

S < ·ba_reiZZy, S~< ·miami, . S. :1717flado; -'s. · s~i:nt-pau'l, S. newport, 

S. pensaao'la, S. hartfor4 e S . . taZZahasse~ sendo os mais fre-
. . . . . 

. . . . . 

q':lentes s. aarran e s. ·muenahe:n., . com . 6 a ' 4 isola_men tos' res-

pectivamente. · Convém ressaltar ·que estes mesmos soro tipos ha 

viamsido. previamente isolados de pessoas residentes . naquele 

Estado. · · 

Nos EUA, a salmonelose associada com tartarugas 

de estimação, vivendo no ambiente domiciliar, atingiu entre 

1970 e1971 um elevado númêro .de 200 000 casOs, envolvendo, 

principªlmen te' crianças 10 ; r _epresentando até 19 7 4 um 

bl . d . • d . ·b·l· · 37 pro ema e sau e~ pu 1ca .. 

grave 

No municÍpio .de Botucatu, Estado de São Paulo, 

MORENO e 
.. 63 . . 

col. ·. (1973), de 250 espécimens de lagartos captura-

dos ~solaram sei~ sorotipos dife~entes de s~lmonelas, compre 
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.domínio de S. nchanga (43,2%). Os isolamentos foram efetua 

dos a partir de ovos, tanto obtidos dos ninhos como da cavida 

de peritonial, sugerindo ser a perpetuação da bacferia por 

via transovariana. 

g importante, também, ser ressaltado o papel 

que representam os pissaros na transmissijo das salmoneloses.A 

este respeito, pode ser citada uma investigação realizada em 

matadouros de eqUinos na cidade de Buenos Aires, Argentina,na 

qual, QUEVEDO e co1. 69 (1973) isola.ram cepas de salmonelas a 

par.tir das .fezes de ave.s q.ue frequentavam aquele ambiente ,pe-!_ 

mitindo configurar desta forma uma possível contaminação de 

alimentos e igua. 

Muitas vezes no ambiente urbano, os animais de 

hibito domiciliar como cã~s, gatos, pissaros e tartarugas, p~ 

dem estar infectados com salmonelas e representam um grande 
· 2·9 77 

potencial de infecção para o homem ' • 

Em quatro._ grandes· unidades de criação de be zer

ros na Inglateria, das quais 3 propriedades situadas em 

Somerset e 1 em Berkshire, num .período de· .3 anos, 1969 a 1972, 

.foram realizados repetidos exames de fezes de cada bezerro,.· 

~bservando-se que a incidência de salmonelose era maior onde 

os b.ezerros permaneciam agrupados, sendo o sorotipo dominante 

a. s. dubZin 56 • 

Em Idaho, EUA, no .pe.ríodo de 1978 a 1980 foram 

relatados 88 casos de salmonelose em bezerros, sendo que 40% 
. 13 

eram devidos a S. dub Zin • 

ZECHA e col. 94 · (1977) realizaram um estudo epi-

demiOlógico com o objetivo de estudar casos de rf1fecção por 
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· Sal-moneZ.Z.a ocorr(mdo naturalmente em dois .grupos de .perus e 

a • su,a relação com o me.io ambiente. Neste · estudo verificou-se 

que · várias -gerações .,destas · aves, criadas num rancho _, da Cal i-

. fornia · durante um pe\ríodO de 3 1/2' anos· eram livres de infec · 

. ção por salnionelas. Porécl, ' nesses animais surgiram casos . de 

salmoneiose dos quais foram isolados . oi to soro.tipos de salmo

nelas, tendo sido . excluídos tanto os ovos quanto uma . prévia 

contaminação das instalaçõe~ do mecanismo de trans~issão~ Os 

autores concluíram q~e, essas bactérias fora~ introduzidas na 

- c;i~Ção,prÓ~avelme~te, com a entrada :de ai.imentos, também de 

pessoal e ou equipamentos. 

Em 21 gatos jbvens int~rnadoi para tratamento 

médico e cirúrgico,- ·em um hospital veterinário nos EUA, o'cor

~eu um . surto de gast·roentétit·e e· septi'cemia por s. ty·phimurium 

sendo .a morbidade de · 32% e a 1eta1idade de61%. Este surto 
~ ~·· . ·- : :_~·:. ·_, .: . . .; .. 

:foi estudado .ppr · T1MONEY e c_o1~ '86 (1978), .. os quais concluíram 

que a difusão . da enfe.rmidade oçorreu, provavelmente' através 

da %gua 'de be6ida e alimentos • . · 

. . 81 
.· No Japão; TAKESUE e · col. (19 79) constataram, 

· no .período de de~embro . de 1975 a · outubro de . 1977, um surto de 

salmbneloie ~tingindo 4 f~~~ndas de criação de bezerros, . e 

aventaram a possibilidade .de transmissão da doenÇa' entre 2 
. . . 

fazend~s. ter sido realizad~ através d~ ~aminhões de . tran~por 

te de gado. 

No distrito de Hidaka, em ·Hokkaido, Japão ,KIKUGII 
. . 50 

.e col. . (19 S2} pesquisaram um surto de · salmonelose em potros 

· com . 3 a 6 mesés , de idade~ em .2 propriedades, no período de . ju 
. ·. : . ', .. ~ ..... ... ' . - . . . . .. . 

lho a setembro de 1981, após unia forte chuva. De 22 potros 

.desta fazenda, 11 · sofreram a enfermidade, dos quais, 4 mor,re ... 
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raro. Na pesquisa bacterio15gica, foram isoladas cepas de S. 

typhimurium das fezes .de 8 dos 11 enfermos e de virios 5rgios, 
. . 
incluindo o intestino de 1 dos que morreram. Este sorotipo 

foi também isolado de espécimens•de rato do mato capturados em 
I 

um estábulo onde.os potros afetados tinham sido criados, de 

monstrando que a s. typhimurium devia estar amplamente disse

minada entre os equinos e o meio ambiente daquele distrito. 

Na Esc5cia, de acordo com o Serviço de Investi

gaçao Vete~inária, os incidentes de salmonelose vem diminuin-

do, havendo, no entanto, _um aumento dos casos de 
73 . 

de S. dubZ.in a partir de bezerros • 

isolamento 

Na Itália, na Provfncia de Novara em um levanta 

mento realizado por BIELLI e co1. 5 (1982), de 618 animais com 

preendendo r;pteis, peixes e anffbiris, 127 foram positivos pa 

ra diversos sorotipos de salmonelas. 

Em Cagliari, Itália, de 268 animais sadios en 

viados ao abate, submetidos a controle bacteriol5gico para 

salmoneloie, atrav;s do exame de fez~s. 28 (10,4%) foram con

siderados portador~s. sendo 8 equinos e 20 suinos. Neste es 

tudo, os sorotipos de SaZmoneZZa mais-comumente isolados fo 

ram S. anatum, S. heideZ.bePg e S. derby compreendendo 13,3 e 
. 52 

3 isolamentos, respectivamente (LAURO e col. , 19 83) • 

Na Provfncia de Brescia, Itália, no bi6nio 1980 

1981, foram isóladas 183 cepas de SaZ.moneZZ.a de-animais, 106 

de alimentos e 90 'do meio ambient'e, sendo a S. typhimu:r'i um, 

S. panama, S. anatum. s. heideZ.bepg e S. entePitidis os soro

tipos mais. frequentemente isolados (ZAVANELLA e col. 93 , 1983). 

CORBION & GLEDEL 21 (1980) num estudo realizado 
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na França~ entre ,1976 e 1978, isolaram de bovinos, 1270 cepas 

de salmonelas, classificados em 31 sorotipo~ sendo S. 

typhimurium. e s .. dubZ.in os predominantes. Nesta investigação, 

as 1~10 cépas repres~ntaram 2S~6% do total de isolamentos. ob

tidos a partir das diferentes esp~cies animais examinadas. 

BAKER e col. 3 (1983) na Unidade de -Pesquisa de 

Pesca, em Alabama, EUA, realizaram um estudo em lagos fertili 

zados com dejetos frescos de suinos e contendo culturas de 

TiZ.apia ·aurea. Estes lagos foram inoculados com cepas de S • 

typhimurium sendo que este sorotipo foi isolado das .. VJ.sceras 

e da superfície do corpo dos. peixe"s, 16 dias após a inocula -

çao, mas nao em 32 dias •... Tamb~m não foi possível isolar sal

maneias da carne dos peixes e não notou-se evidência de infec 

çao septicêmica. 

Num estudo realizádo na região rural de Batuca

tu, listado· de São Paulo, CORREA & MOREN0 24 (1973) obtiveram 

o isolamento de S. typhi a partir de fígado de aves mortas,as 

quais tinham·como antecedente o fato de beberem igua de vale-

· ta de drenagem de casas, que não contavam com um sistema ade

quado em relação ao destino de suas iguas residuirias. 

Deve ser destacado o trabalho desenvolvido por 

GIORGI 40 (1982) no·qual, de 3020 amostras de fezes, de nove 

diferentes esp~cies de animais dom~sticos, obteve 217 positi

vas (7, 2 \") , sendo o.s principais portadores os suinos, equinos 

e aves examinados. Nesta pesquisa~verificou-se que os bovi

nos, cães, gatos e coelhos apresentaram baixos índices de con 

taminação. 

Uma outra pesquisa envolvendo animais como por-

StrYiço da Blbllouco ~ Docu!"'"'Qt8o 
FACULDADE DE S~UOI: TUBJ~~~ 

nc c:ln Ulll O 
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tadores 'de ,salmonelas foi desenvolvida no período de julho de 

1978 a abril de 1981, por SANTOS e co1. 74 (1983). Estes auto 

res em materiais de necrópsia (fígado, baço, pulmão, rim, fe

zes, ·sangue de' coração, osso me'tacarpiano e: cérebro) de 269 

bezerfos constataram a presença de SaZmoneZZa em 68 (25,28\), 

dos quais 3 (4,4%) apresentaram manifestações meningo-encefá

licas da infecção. 

Nos municípios de Itaguaí e Petropólis, Estado 

do Rio de Janeiro, LANGENEGGER & LANGENÊGGER51 (1975), de duas 

criações de suínos, isolaram pela primeira vez S. typhisuis~ 

aventando-se a hipótese d~ q_ue sua introdução no país tenha si 

do fEd ta a través de suínos importados, e aparentemente sadios. 

Um outro modo pelo qual os animais adquirem sa! 

monelose relaciona-se ao arraçoamento, principalmente de bovi 

nos e suínos, com cama de aviários. Num interessante trabalh~ 

DE AVILA e co1. 27 (1972), comprovaram esta possibilidade de 

contaminação, ao examinarem 60 amostras de cama de aviários 

localizados na periferia da cidade de Belo Horizonte, Minas 

Gerais, encontrando uma ·taxa de infecção por SaZmoneZZa de, 

aproximadamente' '6 '7~. 

' 37 
Segundo FOX (1974) é possível que o sorotipo 

S. çz.gona tenha sido introduzido nos EUA e outros países como 

a Grã Bretanha, Israil, Suécia e Holanda, através de farinha 

de peixe proveniente do Peru e tornando-se sequencialmente dis 

seminada em animais domésticos e populações humanas. 

Nos EUA, ERWIN35 (1955) analisando 206 amostras 

de raçoes para aves, coletadas de fábricas e armazéns no cen-

tro e nordeste do Estado de Kansas, isolou 3 cepas de S. 
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o~~nienbu~g acreditando-se ser este, o primeiro relato de iso 

lamento de SaZmoneZZa desse tipo de produto industrializado • 

.,a.11en-ca-se ,. que. aesae· en-cao, 1SO.lamen,-cos· ae va 
\ 

riados sorotipos de salmonelas foram realizados a partir de 

f . d . . - . d 26 42 43 d do raçoes ornec1 as a cr1açoes e·. aves ' ' . Em e termina s 

países., como por exemplo a Inglaterra, um dos. grandes probl~ 

mas relativamente i fonte de infecção de salmonelas.em cria

ções animais continuam sendo os .alimentos importados de ori-

. '172 gem an1ma . 

4 Re cen te!llehte,. BERCHIE.RI e·. c.o 1. (19 83) na cidade. 

de Jaboticabal, Estado.de São Paulo, analisaram 204 amostras 

de farinha de origem animal empregadas na elaboração de ra

çoes, sendo 158 de farinha de carne, 25 de farinha de penas, 

16 de farinha de penas e víscer~s,· 3 de farinha de vísceras e 

2 de farinha de ossos. ~stes autores encontraram 77 amos-

tras·coin 1 a 6 sorotipos diferentes de salmonelas. O perce!! 

tual de posi ti·vidade foi. de' 39% para' farinha de carne' 16% pa 

ra farinha de pen~s, 63% para farinha de penas e vísceras,33% 

para farinha de ví~ceras e 50% para farinha'de ossos; os soro 

tipos mais· frequentemente. isolados foram s. ae~~o e S. ha-rJarzq, 

compreendendo 19 e 17 cep~s, respectivamente. 

Um fato a ser assinalado na disseminação desta 

bact;ria no meio ambiente~ mais particularmente no aquitico,; 

o despejo das iguas servidas de matadouros em cursos. d'~gua, 

principalmente, daqueles estabelecimentos que não possuem um 

sistema adequado de tratamento de seus dejetos.. Isto, obvia~ 

mente, propiciari contaminações, especialmente dos animais 

que se utilizam das iguas rio abaixo para sua dessedent~çio~ 
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g sabido que em muitas propriedades rurais uti 

lizam-se águas servidas de instalaç5es animais como fonte de 

nutrientes para as pastagens. Com isto têm surgido problemas 

relativos ã: contaminação de. pastagens e mui tas vezes de manan 

ciais e cursos d'água adjacentes 2 •7 •11 •46 •47,48,49,61,68,70, 

71,84,90,92 

Por outro lado, em países em desenvolvimento,têm 

ocorrido problemas relativos ã contaminação de corpos d'água 

pelo lançamento de águas residuárias dom€sticas e esgotos, as 

· quais contém diferentes tipos de microrganismos ,preJudicando, 

a~sim',. em muito, a qualidade. da água, solo e alimentos 66 . Is 

to se faz sentir tanto no ambiente urbano, pelas estaç5es de 

tratamento de água, como no rural pela falta de destinação 

adequada de dejetos das instalaç5es de criaç5es animais. 

Na maioria dos países como, República Federal 

da Alemanha, Austria, Dinamarca, Escócia, França, Israel, !ti 

lia, Países Baixos e Rumânia, onde tanto as águas residuárias 

como as de superfície são objeto de análise sistemática, am

bos os tipos de água constituem valiosos indicadores dos soro 

tipos de.SaZmoneZZa prevalentes no homem. Em alguns 
... pa1ses 

tem-se encontrado soro tipos associados a di versas espécies ani 

mais e produtos·alimentícios, como por exemplo, na Rumânia, 

onde em 19 72, cepas de s. Zondon. foram isoladas de bovinos ,sui 

d d . d - 87 nos, a carne estes an1mais e a agua 

O tratamento biológico do esgoto nao elimina por 

completo as bactérias patogênicas ·e, assim sendo, o lançamen-

to de efluentes tem ocasionado a poluição de cursos de -agua, 

os quais em muitos casos serão utilizados na dessedentação de 

animais de criação. Isto ocorreu na Holanda, Suécia e País 
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de Gales, ocasionando surtos de salmonelose em animais domés 
• . 92 

t1COS • 

Na Holanda, KAMPEtMACHER48 (1977) numa pesq:uisa 

efetuada em iguas de ;uper~{cie, verificou que a concentra~ão 

de salmonelas era maior nas circunvizinhanças das descargas 

de efluentes de esgotos e que a uma distãncia de 3 Km do pon

to de despejo essas bactérias não eram detectadas. Mas, com 

instalações de maior porte, lançando despejos seguidamente,fui 

possivel isolar salmonelas a grandes distãncias. 

De.sta. fo,rma< os .animais .que. s.e destinam à explo-, 

raçao pecuária, podem contaminar-se ao se alimentarem com pa~ 

tagens contaminadas, ou se forem alimentados com forragens pro 

venientes destas localidades 47 . 

Experimento foi ~ealizado por TAY~OR & BURROWS
83 

(1971) em Newbu~iy, Inglate~ia, onde aplicou S. dubZin cepa 

51 e E. col.i em pastagens ,.em cre.scimento ~ Foi encontrado que 

sob cortdições do teste E. coti sobreviveu acima de 7 ou 8 

.. . 
diai enquanto que s. dubZin persistiu por 18 dias nos n1ve1s 

mais baixos do capim e acima de 12 semanas no solo.· Quando a 

contaminação·da past~gem por s. dubZin foi de lOE/ml, os. be

zerros ai instalados infectaram-se, mas não houve nenhum caso 

quando a contaminação foi reduzida para 10 3/ml. 

Em outra ocasião, TAYLOR82 (19 73) contaminou pas 

tagens com s. dubZin cepa 5'1, colocando nestes pastos 12 be

zerros de 4 meses de idade, conhecidos estarem· livres de 

Sa Zmone Z Za. Embora isolamentos de S .. dubZin fossem feitos dia 

riamente da pastagem durante o experimento de 5 semanas, e mes 

mo depois, a bactéria foi isolada de somente um bezerro em 
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uma ocasião, .concluindo-se que, para a saúde destes. animais, 

o risco não era elevado. 

Em Zagreb, Iugoslãvia57 , relativamente aos por-
·. 
\ ' ... . 

tadores humanos de SaZmoneZ.Za~ no per1odo de 1964 a 1973, ·f~ 

ram pesquisadas pessoas empregadas em instalações de process! 

mento alimentar. e serviços de suprimen.to de água de bebida. 

Nesta pesquisa, dos portadores detectados, foram isolados 49 

sorotipos de salmonelas. 

Na Inglateri~, o Centro Liverpool relatou um. 

surto de salmonelose por S. typhimu:r:ium em granjas leiteiras, 

associando este surto ao derramamento de dejetos humanos na 

pastagem. O Centro de Weybridge relatou um surto em uma uni

dade .de criação de bezerros, onde de 138 bezerros, 49 morre-
70 . 

ram num período de 3 semanas • 

. 88 
Segundo .WALTON (1982.), da Universidade de Li 

verpool, o elevado grau de ·contaminação .do meio ambiente por 

salmonelas ~. em grande parte, responsabilidade da população 

humana, sendo que isto está muito relacionado com os métodos 

de disposição de detritos e.ref_ugos caseiros, nao só nascida 

des como, também, no meio rural. 

LEITÃ053 .(1979} assinala muito bem que os pro

blemas econômicos oriundos desta enfermidade podem ati~gir ci 

fras consideráveis; refere também, que nos países onde os ser 

viços de investigação epidemiológica têm um desenvolvimento a 

centuado, há póssibilidade de ~elhor contabilização das per

das esão poucas as pesquisas referentes a este assunto em nos

so meio. 

. 19 
Na Inglaterra as perdas econõmicas advindas 
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da salmonelose constitui um problema sério, nao só para os 

criadores.como também pará os produtores de alimentos. A es

te respeito, nesse país, no período de 1968 - 1974, de 23.609 

casos de salmonelose a,nimal, 86% ocorreu em gado, 7% em aves, 

3% em ovinos e 2% em suinos. 

Em nosso meio, há dificuldaqes quanto ao conheci 

mente de dados sobre oco:..-rência de salmonelose em animais. Um 

dos problemas com que nos defrontamos é o fato do país ter 

uma dimensão continental, e em certas regiões haver insuficiên 

cia de meios de transporte e precárias condições de 

em estradas no meio rural·. 

trá±ego 

Deve-se levar em.conta, também, a falta de téc-

nicos para um atendimento adequado e consequente computação oo 
dados; a escassez de laboratóriospara confirmação do agente;o 

desconhecimento da problemática por parte dos proprietários -

que, mui tas ve ze·s, tentam curar os animais com administração 

de antibióticos de largo espectio, com o intuito de resolver 

de imediato o que está afl~gindo o animal; ou, ainda, pela 

inexistência de controle de seu plant~l, como é o caso de pro 

priedades com extensões de terra de. grandes dimensões e com 

rebanhos criados extens.ivamente e sem rigoroso controle. Tem 

-se então, que os dados conhecidos ·talvez não reflitam a rea

lidade, embora forneçam uma visão geral da dimensão do probl~ 

ma. 

Em relação a aves, bovinos e suinos, pode ser 

referida a s~guinte casuística apresentada pela Secretaria de 

Defesa Sanitária Animal, do Ministério da Agricultura 8' 30,qlla!! 

to. a ocorrência de focos de salmonelose: 
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PER!ODO DE, 1964 a 1973 

Aves • • • • • • • • • • • • • 397 

Bovinos ..••.••••• 3292 

Suínos\~ ...•...... 529 

PER!ODO DE 1974 .a 1982 

A~es •..••...•.•.. 3426 

Bovinos •....••••. 29041 

Suínos ..•.••..... 8533 

Outros dados relativos ~ ocorr~ncia de salmone-

lose animal podem ser obtidos de um número reduzido de inves

tigações publicadas em periódicos. 

Relativamente ã presença de bactérias do genero 

SatmoneZZa em corpos hídricos e a sua relação com bact~rias 

coliformes de origem fecil, podem ser destacados. os estudos 

desenvolvidos por .GELDREIÓI 38 (1970) e39 (1972) no Controle 

deAdministração Ambiental dos EUA. Nestes estudos constatou-

-se em ~guas .puras e ~guas ·de estuários poluídos, um acentua

do aumento quanto ã detecção de ·salmonelas, quando as densida 

des de coliformes fecais revelavam-se superiores a 200 organi~ 

mos/100 ml; quando as densidades de coljformes atingiam 
.. nume 

ros acima de 2000/100 cil, obtinhi-se o isolamento de salmone-

las em, aproximadamente, 100% dos casos. 

20 COOK e col. (1974), em pesquisa realizada no 

L~go Sidney Lanie·r, ao norte de Atlanta, Georgia, EUA, e que 

recebia águas residuárias de matadouros avícolis, verificaram 

altas densidades de c~liformes fecais (mais de 5000/ml) em 

amostras que se revelaram positivas a grande variedade de so-
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ro{ipos de salmonelas; deve ser salientado tamb;m que apenas 

de um local situado abaixo da estaçio de tratamento de esgoto 
\ 

as.amostras.de água foram positivas para SaZmoneZZa~ e nega:t,i 

vas para coliformes fecais. 

Em nosso meio, SOUZA e col.~u (1983) realizaram 

na regiio de Botucatu, Estado de Sio Paulo, no período de j~ 

lho de 1974 a fevereiro de 1975, a determinaçio do NMP/100 ml 

de coliformes de origem fecal em águas de bebedouros de ani

mais .. Aplicando-se os limites estabelecidos pela le gislaçio 

vigente 28 , de um total de 61 amostras analisadas; somente 6 

(9,8%) revelaram-se insatisfatórias para dessedentaçio ani-

mal. 

SOUZA & MEIRA 79 (1982) realizaram um estudo pa

ra verificar as condições sanitárias de águas de bebida forne 

cida aos animais da Faculdade de Medicina Veter.inária e Zootec 

nia da UNESP, Botu~a tu, Sio Paulo. Os autores verificaram que 

de um total d~ 28 análises efetuadas. em amostras de água de 7 
' bebedouros, somente.em um, e em uma única vez, foi constatada 

a presença de coliformes fecais.em número acima dos permiti~s 

1 d - . 28 .. . d 4000 100 1 pe os pa roes v1gentes , ou seJa,· ac1ma e por . m • 

HOOD e cal. 45 · (1983) , no Estado da Florida, EUA, 

em mariscos coletados das Baias de Apalachicola e Tampa, no pe 

ríodo de abril de 1980 a agosto de 1981, relacionaram o núme

ro de coliformes fecais ao isolamento de SaZmo~eZZa sp. Estes 

autores concluíram que baixos níveis de coliformes fecais em 

mariscos frescos e armazenad6s, sio bons indicadores de ausen 

cia de. Sat.mone Z Za s·p, mas que altos níveis sio um tanto limi

tados para prognosticar a possível presença destas bact;rias. 



2. O B J E T I V O S 



Dada .a grande importância que as bactérias do 

gênero SaZmoneZZa desempenham nas criações animais, por impli 

caçoes econômicas e de saúde públicae saúde animal, planejo~ 

-se a realização da presente investigação, a qual tem por fi 

nalidade atingir os seguintes objetivos: 

Verificar a presença de bactérias do -gene r o 

SaZmonez·za em iguas de bebida fornecida a ani 

mais de criação no Município de Botucatu. 

- Verificar a relação entre o tipo de bebedouro 

utilizado e a presença de salmonelas. 

-Verificar nas amostras de agua analisadas, r~ 

lação entre os NMP/100 ml de colifotmes fe-

cais e a presença de salmonelas. 

- Relacionar a temperatura e o pH das amostras 

de igua estudad~s, com o número de coliformes 

fecais e com a presença de salmonelas. 



I 

3. M A T E R I A L E M E T O D O S 



3.1 - ÁREA DE ESTUDO 

Como área.de estudo elegeu,.-se o Município de Bo 

tucatu, Estado de São Paulo. 

Contactada a Casa ae ~gr1cuLtura local, consta

tou-se em seus arquivos o r~gistro de 402 propriedades rurais 

que tinham entre suas atividades a exploração pecuária. 

3.2 - AMOSTRAGEM 

Das 402 propriedad~s, foram sorteadas 60 (15%), 

pelo proces~o de amostr~gem probabilfstica simpl~s, o que se 

considerou ser· uma amostra significativa dos estabelecimentos 

de. criação existentes na região em estudo. 

Das 60 propriedades sorteadas, cujas localiza -

,çoes são mostradas na Figura '1, de cada um dos 113 bebedouros 

mais usados (Tabela 1), foram colhidas tr~s am~stras de água, 

sendo uma para a pesquisa de bactérias do g~nero SaZmoneZZa~ 
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outra para determinação do Número Mais Provável (NMP) de bac 

. t6rias coliformes fecais e outra para verificação do pH. As

sim· sendo,· foram obtidas 339 amostras de água. O tempo de cor 

rido entre a colhei ta \~as amostras .e o início dos exames labo 

ratoriais, nunca ultrapassou de 4 horas. 

3.3 - COLETA DAS AMOSTRAS DE ÁGUA 

Chegando-se. a. cada prop!iedade e identifi~ados 

os bebedouros mais utilizados pelo~ animais para a sua desse~· 

dentação, procedia-se a coleta das amostras de água. 

3.3.1 - PARA DETERMINAÇÃO DO pH 

As amostras para determinação do pH eram colet~ 

das em frasc~s estéreis, ·com capacidade. de 100 ·ml, de ·boca lar 

ga e tampa esmeri lha da. Após a cole ta, .as amostras eram trans 

portadas ao laboratório em temperatura ambiente. 

3·.3.2 - PARA PESQUISA DE SALMONELAS 

De cada bebedouro piocedia~se a coleta de, apro 

. ximadamenie~ s· litros de ágtia, os quais eram distribuídos em 

2 frascos de boca larga, estéreis, com capacidade para 3 li-

tros. Após a coleta da amostra feita com todos os cuidados 

de assepsia, os· frascos eram colocados em .caixas ~e "isopor" 

contendo. gêlo triturado em seu interior, mantendo-se, des.ta 

for~a, ~s amostras refrigeradas at6 o início da análise. 
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De cada bebedouro realizava-se, com os. devidos 

cuidados de assep~ia,\a colheita de 100 ml de água, em fras

cos estéreis, com capacidade de 250 ml, de boca larga e tampa 

esmerilhada. Logo após a coleta, das -amQstras de água, os 

frascos eram _transportados da mesma maneira como citado em 

3.3.2. 

· 3~4 - ANÁLISES REALiZADAS 

3.4.1 - DETERMINAÇÃO .DA TEMPERATURA 

Momentbs antes da colheita daamostra, com ... 
aUXl. 

lio de um term6metro comum com graduação até 100°C, era veri

ficada ·a temperatura, mergulhando-se .o bulbo do term6metro no 

corpo d'água a ser ànalisado e esperando-se 10 minutos para a 

realização da leitura. 

' 3. 4. 2 - DETERMINAÇÃO DO pH 

Nas amostras de. ~gua co;J..hidas de acordo com o · 

item 3.3.1 procedia-~e a verificação do pH, utilizando-se pa

ra iss·o, um potenci6metro modelo B 221, marca Micronal, previa 

mente calibrado com soluções ·tampõe"s, padrõe·s, pH 4, O, pH 7·, O 

e pH 9,0. 

3.4.3 - PESQUISA DE BACTgRIAS DO GENERO SaZmoneZZa 

Empregou-se a técnica utilizada por MARTINS 18 
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(1979) •. Assim, no laborat6rio, cada amostra era homogeneiz! 

da e vertida com t .. odo cuidado em um vasilhame de pressão (Mi_!. 

lipore) ,·com capacidade de 5 litros, previament~ esterilizado 

a 115°C por 20 minutos,, e conectado a uma bomba de pressão. e 
.. . v acuo. 

Fechava-se o vasilhame, .ligava-se a bomba e pro 

cedia-se ã filtração a uma pressão de 1 Kgf/cni2 , através de. 

uma membrana filtrante estéril, com diâmetro de 142 mm e por~ 

sida.de .. de 0,45 um, colocada.no p()rta filtro (Millipore}. Fi

nalizada a operação, desligava-se a bomba, abria-se a válvula 

de segurança do vasilhame de. uressão e do uorta filtro. 

Retirava~se cuidadosamente a parte superior do 

porta filtro ·e, com ajuda de uma pinça e uma tesoura, esté-

reis, dobrava-se duas vezes a membrana filtrante, sendo esta, 

posteriormente,, cortada· .em duas .partes ·.iguai.s. 

Em seguida,- as duas metades da membrana eram co 

locadas, respectivamente, em 2 erlenmeyers~com capacidade de 

500 ml, contendo tim~ 200 ml de meio de Rappaport modificado 

por Hbffer18 e o outro com 200 ml de caldo selenita com novo-

b
. . 18 
~oc1na • O primeiro ·era incubado em estufa bacteriol6gica 

~ . o 
a temperatura de· 37 C por 48 horas eo segundo em banho-maria 

ã temperatura de 42,5°C por 48 horas. 

Apos o período. de incubaçao, a parti.r dos cult:.!_ 

vos com ambos os meios de enriquecimento, eram feitas, com o 

auxílio de alça de inoculação de níque~romo, passagens em 

placas contendo Agar MacConkey (Difc6), Agar Sulfito de Bismu 

to.~ (Difco) ; Agar Verde Brilhante . (Difco) e Agar Xilose-Lisina 
. . . ' 

-Desoxicolato (Difco). As placas semeadas eram incubadas, em 
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• . o 
estufa. :bacteriológica, a temperatura de 3 7 C por 24 horas~ 

Em s\eguida, procedia-se o isolamento de colô.,. 

nias .com as características das de SaZmoneZZa, as quais eram 
\ 

\ 

·inoculadas por picada em. profundidade e por estria na superfi_ 

cie de a~ar trfplice açGcar-ferró o qual era po~teriormente ~ 

cubado a 3 7°C por 24 horas.. Após a incubação as cepas que se 

mostravam com comportamento semelhante ao de salmonelas, eram 

submetidas a provas bioquímicas de identi~icação, segundo 

.EDWARDS. & EWING34 (1972). Para isto· era feita a. verificação 

da utilização da. glicose e lacto~e, desaminação da fenilalani 

na,. descarboxilação da lisiria, produção de urease e indol ,apr~ 

veitamento do citrato e também a realização das provas de ver 

melho de metila, Voges-Proskauer e de motilidade. 

As cepas confirmadas bioquimicamente eram subme 

tidas ã identificação.soro1Ógica. As cepas eram inoculadas 

em .agar simples inclinado, e após incubação a· 37°C por. 24 ho 

r as, preparava-se uma.· suspensã~ espessa, usando-se como di1uen 

te, solução de cloreto.de sódio a ·o,SS%. A partir desta sus

pensão realizava-se a prova de ~glutinação em lâmina, empre

gando-se soros polivà.lent~s somitico (O) e flagelar (H); pre

parados ~o Instituto Adolfo Lutz. Se as cepas testadas, com

po~tavam-se sorologicamente c6mo sendo de SaZmoneZZa, as cul

turas ~ram enviadas àquele Instituto e por gentileza do Prof. 

Dr. Gil Vital Alvares Pessoa e sua equipe técnica, as mesmas 

·eram submetidas· a provas sorológicas para tipificação. 

Observação: As soluções e meios de cultura utilizados ~ncon~ 

tram-se no Anexo 2. 
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3.4 • .4 - DETERMINAÇÃO DO NMP/100 ml DE BACTl!RIAS COLIFOI 

MES,FECAIS 

A determinaçã'o do .NMP de bactérias coliforme~ 

fecais por 100 ml da amostia, foi feita de acordo com os métc 

dos padrão da Ame~ican Public.Hea~th Association (APHA), sen

do selecionada a técnica dos tubos múltinlos 17 . 

·Na prova· pres'Unt.iva foram inoculados 10 ml e 

1 ml de água bruta, respectivamente, .em 5 tubos .. de caldo,.lac

tosado (Difco) com tubo de Durham em seu interior. A seguii 

foram :feitas diluições da amostra, de 10-l a 10-4 , sendo o di 
1 

luente água fosfatadà, pH ·7 ;z, esterilizado, e .foram tambérr 

inoculados, .com 1 ml cada, respectivamente, 5 tubos de caldo 

làctosado, com tubo de Durham • 

. ~odos os tubos. ~o~am incubados em estufa bacté

riol6gica a 35°C ± ·zoe~ As leituras foram realizadas ap6s 24 

· e 4 8. horas. ± · 2 horas ··e, a parti r dos tubos coni produção de 

. gás, procedia-se a prova de confirmação para co li formes fe...,. 

cais, através~de semeaduta, em caldo EC (Difco), usando-se al 

ça de níquel~romo, com 3 mm de diâmetro. 

Os tubos eram incubados ein banho-maria a 44,5°C 

± 'o,S°C, dur~nte 24 hora~± ·z horas •. Consideravam-se como po 

si ti vos para co li formes. fecafs, os· tubos de caldo EC que· rev~ 

lavam produção de gás, nos .tubos·de Durham, ap6s a incubação. 

A partir das porções positivas e empregando-se 

a Tabela dos Números Mais Prováveis, de H~skins, determinava

-.se .o NMP ... de .. coliformes .. fecais por 100 ml da amostra. 

Observação: As soluções e meios de cultura encontram-se no 
Anexo 2. 
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3.4.5 - ANÁLISE ESTAT!STICA 

A apresentação dos resultados.fez-se na forma 
\ 

de tabelas contendo o númer\o, a porcentagem de positividade e 

o total de cada classe. 

A análise entre os fatores ·envolvidos efetuou -
2 -se calculando-se a estatística x para o teste de: 

Ho: nao existe associação'entre os fatores 

A significãncia estatística verificou-se para 

~· = ·o,os e H~ foi rejeitada quando x2 calculado ~ x2 crítico. 

A análise descrita ~fetuou-se nos casos em que 

as frequências esperadas sob Ho não resultaram menores que 5 

para mais de 2 O% de las (FLEISS 36 , 197 3) • 

Abaixo de cada tabela, sempre que foi possível 

a realizaçio do·teste, colocou-se o valor da estatística x2 

calculada e de seu correspondente valor crítico, bem como um 

comentário a respeito do resultado ·da análise. 



Figuro J - Propriedades visitadas cujos amostras de Óguo 
revelaram- se positivas ou negativas poro boç 

térlas do g~nero Sa/mone /lo. 
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TABELA 1 - Tipos de bebedouros utilizados pelos animais nara 

dessedentação.· Botucatu, S.P., 1982. 

Tipos de 
Bebedouros 

Caixa de cimento 
Caixa de zinco 

(TiPeo 1) 

Banheira 
Tambor metálico 

(Tipo 2) 

Córrego 
Riacho 

(Tipo 3) 

Calha 
Bico de mamadeira 

(Tipo 4) 

Represamento 
Açude. 

(Tipo 5) 

Charco 
(Tipo 6) 

N9 

39 
1 

18 

1 

11 

15 

2 

1 

8 

.10 

7 

113 

% 

34,51 
0,88 

15,93 
0,88 

9,73 
13,27 

'1' 77 
0,88 

7,08 
8,85 

6,19 

100,00 



4·: R E S U L T A D O S 



Os resultados encontram-se resumidos nas Tabe -

las com numeração de 2 a lJ 

No Anexo 1 encon~ra-se urna re~açao cornp~e~a aos 

resultados obtidos' em .cada propriedade, segundo a data de co

Te·ta da amost-ra e ·os tipos· de' ·bebedOuros. . Os bebedouros fo.,.. 

rarn divididos.ern 6 tipos .para ürna rnelho:r: compreensão dos re

sultados obtido~ (Figuras 4 á 10). 

As Figuras. 2 e' 3 se.rvern ·para ilustrar os resul

tados obtidos nas Tabelas 5 e 9. 

~ml~o de Blbllotm ~ Docu!l'entaçllo. 
fAtulD•v .. \.:. ~ U~~ f'U!LIU. 
lillYElSIDADE DE SAO FAULO 
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TABELA 2 - Isolamento de bactérias do gênero SaZmoneZZa em 

amostr~s de ãgua de dessedentação animal. Batuca-

tu. S.P •. 1982. 

Isolamento A m o s t .r a s 
. de 
Salmonelas .. :N9 % 

Posi.tiyo 15 13,27 

Negativo 98 86,73 

T O T A L 113 100,00 
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TABELA 3 - Coliformes fecais (NMP/100 ml}* em ,amostras de água 

de dessedentaçio animal. Botucatu, S.P., 1982. 
' ' 

Coliformes fecais 
NMP/100 ml 

~ 4000 

> 4000 

T O T A L 

A mos t r as 

99 87,61 

14 12 '39 

113 100,00 

* NMP/100 ml = Número Mais Provável em 100 ml da amostra. 
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TABELA 4 - Isolamento de bactérias do genero Sa"lmone"lZa e 

NMP/100 ml de Colifoimes fecais em amostras de 

água de dessedentação animal. Botucatu, S.P.,l982. 

Isolamento 
de 

· Salmone las 

Positivo 

Negativo 

TOTAL 

Co.li'formes .·fe .. cais com NMP/100 ml 
.. ; .. ac.ima .de. :40.00 . 

1 0,88 

13 11,50 

14 12,39 

2 d . x . calcula o - 0,003 x2 crítico = 3,84 

To.tal de 
amostras 
examina-

das 

15 

98 

113 

.... omentãrio: não foi .constatada associação entre salmonelas e 

toliformes ~ec~is~ 
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TABELA 5 - Isolamento de bactérias do gênero SaZmoneZZa segun 

do os tipos de bebedouros usados para a desse~enta

ção de animais. Botucatu, S.P., 1982. 

Tipos de 
Bebedouros 

Caixa de cimento 
Caixa de zinco 

(Tipo 1) 

Banheira 
Tambor metálico 
· (Tipo 2) 

Córrego 
Riacho 

(Tipo 3) 

Calha 
Bico mamadeira 

(Tipo 4) 

Represamento 
Açude 

(Tipo 5) 

Charco 
(Tipo 6) 

T O T A L 

Observação: Não 

dos 

se 

Amostras·positivas para 
salmonelas 

4 10.,.00 

3 15' 79 

3 11,54 

4 22,22 

1 14 ,·29 

15 13,27 

pode calcular o X 2 pois os 

são mui to. baixos (menores que 

Total de 
amostras 
examina-

das 

40 

19 

26 

3 

18 

7 

113 

valores espera-

5) • 
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TABELA 6 - Isolamento de bactérias do gênero SaZmonel-Za segu!!_ 

do a t~mperatura da igua·dos bebedouros usados 

para a dessedentação de animais. Botucatu, S.P., 

1982. 

Temperatura 
da água dos 
bebedouros 

(o C) 

12 ~ 14 

14 t-- 16 

16 I- 18 

18 I- 20 
. . . 

20 1- 22 

22 I-

T O T A L 

Amostras positivas para 
'$almonelas 

3 2,65 

1 0,88 

6 ·s, 31 

2. '1' 77 

3 2,65 

15 13,27 

Total de 
amostras 
examina-

das 

2 

21 

13 

. 35 

31 

11 

113 

Observação: Não se pode ~alcular o x2 pois os valores espera

dos são muito baixos (menores que 5). 
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TABELA 7 - Isolamento de bactérias do gênero SaZmoneZZa segu!!_ 

do o pH da ãgua dos bebedouros usados para a. desse 

dentação de animais. Botucatu, S.P., 1982. 

pH da água dos 
bebedouros 

5,0 ~ 6·,0 

6,0 +-- 7 ,o 

7,0 t-- '8 ,o 

8,0 ~ 

TOTAL 
•• ,, • •,,• ••••• o • o j ••••••• 

Am6stras positivas para 
:salmone las 

I· 0,88 

10 8,85 

·4 3,54 

. 15 13,27 

Total de 
·amost.-ras 
examina-

das 

6 

65 

32 

10 

113 

Observação: Não se pode calcular o x2 pois os valores espera

dos sao muito baixos (menores que 5). 
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TABELA 8 - Sorotipos de salmonelas isolados da água de bebe -

douros usados para a dessedentação de animais, lo-

calizados em .12 propriedades. Botucatu, 

1982. 

Soro tipos 

isolados 

S. dubl.in 

S. newport 

S. madel.ia 

s. IV 43:g,z57:-

Sal.monel.Za sp 

S. saphra 

s. gl.ostrup · 

S. IV oahsenzool. 

S. ·I 9.12:i:-

T O T A L 

Bebedouros positivos 

.N9 % 

3 20,00 

2 13,33 

2 13,33 

2 13,33 

2 13,33 

I 6,67 

1 6,67 

1. 6,6 7 

1 6,67 

15 100,00 

s. p. , 
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TABELA 9 - NMP/100 ml* de Coliformcs fecais seQundo os tipos 

de bebedouros usados para a dessedentaçio de ani

mais. Botucatu, S.P., 1~82. 

Tipos de 
Bebedouros 

Caixa de cimento 
Caixa de zinco 

(Tipo 1) 

Banheira · 
Tambor metálico 

(Tipo 2) 

Córrego 
Riacho 
·(Tipo 3) 

· Calha 
Bico mamadeira 

(Tipo 4) 

Represamento 
Açude 

(Tipo S) 

Charc.o 
(Tipo. 6) 

T O T A L 

Coliformes 'fecáis co.m 
. NMP/.100 ml acima de 4000 

3 7,50 

6 31,58 

4 22,22 

1 14,29 

14 12;39 

Total de 
amostras 
examina-

das 

40 

19 

26 

3 

18 

7 

113 

* NMP/100 ~1 = NGmero Mais Provável por 100 ml de amostra de .. 
agua. 

Observação: Não se pode calcular o x2 pois os valores espera

dos siomuito baixos (menores que 5). 
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TABELA 10 - NMP/100 ml de Coliformes fecais seg~ndo a tempera 

tura da água dos·bebedoUros usados para a desseden 

taçio de animais. Botucatu, S.P., 198~. 

Temperatura Co1iformes fecais com NMP/100 ml Total de 
da água dos acima de 4000 amostras 

examina-
bebedouros N9 ·O das 

(o C) i 

12· ~ 14 1 o ,.88 2 

14 t- 16 2 1,77 21 

16 ~ 18 3 2,65 13 

18 ~ 20 35 

20 ~ 22 7 6,19 31 

22 f- 1 0,88 11 

TOTAL 14 ·12 '39 113 

Jb~erva~ão: Nio se pode calcular x2 pois os valores esperados 

· sio muito baixos (menores aue 5). 
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TABELA 11 - NMP/100 m1 de Coliformes fecais segundo o pH da 

água dos bebedouros usados para a dessedentação de 
' 

animais. Botucatu, S.P .. 1982. 

pH da água. 
·dos· 

bebedouros 

5,0 f-'- 6,0 

'6 ,o ~ '7 ,o 

·7, o. -~··s,o 

·s,o l-

T O T A L 

Coliformes fecais com NMP/100 ml 
. . . . . . . . . . .acima .de. .4 O 00 

12 10,62 

2 1,77 

14 12', 39 ............................... ; ...... ' 

Total de 
amostras 
examina-

das 

6 

65 

32 

10 

113 

2 Observação: Não se pode calcular o x pois os valores espera-

dos são muito baixos (menores que 5). 



FIGURA 2 - Positividade ~a~a sal~onelas sepundo os tipos de bebedouros usa 

dos para a dessedentação de animais. Botucatu, S.P., 1982. 
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FIGURA 3 - NMP/100 · m1 de Coliformes fecais em águas de dessedcntação de animais, 
segundo os tipos de bebedouros. Botucatu, S.P., 1982. 
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FIGURA 4 - Bebedouro do Tipo 1 utilizado para dessedentação 

de animais de criação. Botucatu, S.P., 1982. 

FIGURA 5 - Bebedouro do Tipo 2 utilizado para dessedentação 

de animais de criação. Botucatu, S.P., 1982. 
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FIGURA 6 - Bebedouro do Tipo 3 utilizado para dessedentação 

de animais de criação. Botucatu, S.P., 1982. 

FIGURA 7 - Bebedouro do Tipo 4 utilizado para dessedentação 

de animais de criação. Botucatu, S.P., 1982. : 
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FIGURA 8 - Bebedouro do Tipo 4 utilizado para dessedentação 

de animais de criação. Botucatu, S.P., 1982. 

FIGURA 9 - Bebedouro do Tipo 5 utilizado para dessedentação 

de animais de criação. Botucatu, S.P., 1982. 
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FIGURA 10 - Bebedouro do Tipo 6 utilizado para dessedentação 

de animais de criação. Botucatu, S.P., 1982. 



-
S~ D I S C U S S A O 



No cap:ítulo de Introdução. foi ·salientada_. a im

portância que representam os bebedouros· emp~~gados no forne~ 

·. cimento de · água ·a -animais para sua -dessedem:tação. Estes lo-
,· 

cais, podem se · constituir em importantes,· fontes de contamina 

ção, considerando-se não só . os · hábi. tos dos animais .durante· · o 
. ~ . . ·. 

ato . de beber .:~_gua, _· como -também as p.r~prias car.acterísticas dos 

bebedouros que . podem serde diferentes -tipos. 

Os . bebedourci~ •. p~ov~velmente, t~m contribuído · 

para o . aumento . da · incid~ncia de salmonelos·e ~ em: criações in

tensivas de animais, podendo· isto, porém, ocorrer também em 

casos de criações extens.ivas • 

. · o controle dessa enfermidad_e. nessas . circunstân 

tias,. é 4ificil •. devido a existin6ia de animais portadores de 

sal~onel~s. 4ue eii~ina~ constantemente estas bactéri~s, com 
. . 11 89 .: 

as . feze:s • . poluindo o meio amb~ente . ' • • 

· . . 
Assim sendo, o hábito dos animais ao beberem 

água em bebedouros como . caixas de cimento, de . zinco, . banhei 

ras em desuso e outrcis, podem contaminar esses -locais com ~al 
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·moÍü:llas e outros _ microrgani~mos- , .que -- sao . eliminados pelas -fe 

z~s e que. po~em ser ·encontrados também na sua _ pele e . na re-

)!;:ãp prô:xi.l!l.~ a b_9~P. • . Por ~utr9 ~adp ~ ~m be_b_edoY:ros naturais, 

além· desta- forma de cqntaminação,deve .ser considerado que 
. ' . \. . . . . . . 

. \' 

salmonelas ~ ~ outros microrganismos podem ser veiculados a 

água atra_vêsdas patas ou mesmo da superfície do corpo poluí 

dos por fezes dos animais. 

Relativamente à re-gião de . Botucatu, S.P., anali _ 

S<l:ndo-se a Tabela 1' pode-se verificar que dos 113 -bebedouros .· 

estudados' . 51 c4s '13%) eram naturais' se_ndo 26 (23%) .constitui 

dos por có~regos e riachos (.tipo 3) , .18 (15, 9 3%) por represa

mentos . e (lÇUdes _ (tipo 5) e . 7 (6 ,19.%) por charcos. ·· Nestes ti

pos de bebedouros (Fig.uras .:6, -9 e 10) os animais quase sempre 

têm con fato . com a âgtia t at'ravês ' de ·süas patas ' 'podendo in c 1 u

sive nesta ocasião~ .defecar no local utilizado para sua dess! 

· d~ntação. A este 'respeit'o, na Figura 10 verifica-se a prese~ 

ça de .. _marcas que · pOdem .ser . devidas ao pisoteamento. de animais 

no . solo encharcado . . · 

·Os demais tipos de bebedouros (Tabela 1 e .· Figu

ras ·4, ·s, · 7 e 8)., sendo -40 (35 =,39%) constitl1ídos por caixas 

d~ cimento :~ zinco (tipo 1), 19 ' (16 -~81%) por banheiras e tam

bor metálico (tipo -2) e = 3 (2,65%) por _calhas e bico de · mamadei 

- _ra· (tipo · 4) , .apesa.r ·de _pode.rem contaminar-s.e com salmonelas e 
. . . . . . . . . . . . . . 

outros microrganismos, que podem estar presentes próximo -a 

boca dos · animais e · a -través de outras vias, devem representa~ 

menor . risco. 

--, ~~vidente que a âgtia, · obtida de diferentes fon 
. . . . 

. tes com~ rios, riachos, córregos e poços deve ser de boa qua-

lidade e os . bebedouros limpos _ de forma adequada e periódica. 
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Em nosso meio, LEITÃ053 (1979) analisando 116 

amostras de águas fluviais das regiões de Campinas e Valé ~ 

Parafba, obteve uma elevada positividade para salmonelas, ou 

séja, de 79,3\. Esse ~autor atri~ue a origem das salmonelas 

detectadas nas águas analisadas, i ocorr~ncia de poluiçio fe-

cal oriunda de animais domésticos e/ou selvagens 

nessas regiões. 

existentes 

MARTINs 59 (1979) examinou 214 amostras de 
.. 
agua 

bruta dos sistemas produtores que abástecem parte da Grande 

São Paulo e constatou que 58 (27,1%) eram positivas para bac

térias do g~nero.Salmonella. 

Outros autor~s. em estudos bacteriol5gicos rea

lizados em amostras de água obtidas de cór~egos e ~iachos con~ 

tatar~m, muitas vezis, a presença de nfime~os elevados de coli 

formes e c6liformes fecais, representando a presença de graus 
. 16 

ap~eciâveis de poluiçio fecal (CHRISTOVÃO e col. · , 196 7 ;COSTA 

e col. 25 , 19 72; SKTAKE e col. 75 , 19 76) • Assim, embora estes 

autores nio tenham realizádo a pesquisa de salmonelas, verifi 

car~m~ pelos seus resultados·, que as .águas analisadas represe!!_ 

.tavam ris~o, quanto a transmissio de agentes intestinai~ pato 

g~nicos. 

·No presente trabalho, analisando-se a Tabela 2, 

pode-se constatar que das 113 amostras de. águas usadas na des 

sedentaçio de animais ·da regiio d~ Botucatu, 15 (13,27\), re

velaram-se positivas para .salmonelas. Neste levantamento,que 

é o primeiro desta natureza realizado nessa regiio, embora a 

positividade encontrada possa ser considerada nio elevada, re 

veste-se de significado epidemiológico, dado que, um 
.. 

numero 

variável de animais utilizavam tais águas para a sua desseden 
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tação expondo-se, portanto, ao risco de contrairem infecções, 

com ou sem sintomas, por diferentes sorotipos de SaZmoneZZa. 

De acordo com o Decreto 8468 de 08 de setembro 
' 

de 1976 28 , que classif'ica as águas interiores do Estado de 
I 

São Paulo, podem ser utilizadas, na dessedentação de animais, 

as águas pertencentes. até a classe 3. Para ser enquadrada ne~ 

ta class·e, 80% de pelo menos 5 amostras de âgua colhidas num 

período de até 5 semanas conse.c.utivas, deve .revelar-se c.om 

NMP de bactérias co li formes fecais de no máximo 4000 por 100 mL 

Na presente investigação, apesar de ter sido 

analisada apenas uma amostra de cada bebedouro, as que se mos 

traram com NMP de coliformes fecais por 100 ml, superior a 

4000, foram por n6s consideradas como estando fora do padrão 
. 28 v;tgente 

Assim, se.gundo a Tabela 3, das 11'3 amostras an·a 

lisad~s. 14 (12,39%) mostraram-se com NMP de coliformes fe-

cais acima do limite toler~do, podendo representar risco po

tencial ou eminente de saGde aos animais que delas se utiliza 

vam para a sua dessedentação. 

A este respeito, analisando-se a Tabela 4, pod~ 

-se constatar·que ·da~ 15 amostras positivas para salmonel~s, 

apenas uma (O, 88 %) revelou-se .com NMP de coliformes fecais 

por 100 ml superior a 4000 e, portanto, fora do padrão. g im 

p6rtante salientar que nas 14 amostras restantes, positivas 

para salmonel~s. estas bactéiia~ foram isoladas de águas de 

bebedouros, com NMP de co li 'formes fecais inferiores a 4000 por 

100 ml. Face a estes resultados não se verificou associação 

entre o NMP de coliformes fecais.superior a esse limite e o 
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isolamento positivo para salmonelas. Depreende-se assim, que 

o encontro de números altos de co li formes fecais. nem· sempre 

está relacionado à presença de salmonelas. Est:a observação 

está de acordo com os <resultados obtidos por vários pesquisa-
·.. 15 53 dores entre eles, CHERRY e col. , 1972 e LEITÃO , 1979. 

Procurou-se r~lacionar a presença de salmonelas 

ao tipo de bebedouro, assim como ao pH e temperatura da água, 

resultados que podem ser mostrados nas Tabelas 5 a 7. 

Analisando-se a Tabela 5, ilustrada pela Figura 

·2, pode-se constatar que a maior positividade para salmonelas 

foi obtida com ·relação as amostras de água colhidas de bebedo~ 

ros do tipo 5 -represamentos e açudes (22,22%), seguido . do 

tipo 2 - . banheiras e tambor (15, 79 %} , tipo 6 - charco (14, 29%: 

tipo' 3 córregos e riachos (11,54%) e do tipo 1 - caixa de 

cimento e zinco (10%). Das .três amostras colhidas em calhas 

e bico de mamadeira (tipo 4), não se obteve o isolamerito de 

bact€rias do. gênero SaZmoneZla • 

. Nesta mesma Tabela,. verifica-se que para o con 

jünto de 44 amostras de ã·gua colhidas de bebedouros constituí 
. . -

dos por represamentos e açudis, banheixas e tambor (sem b6ia) 

e charco, obteve-se o isolamento de salmonelas de 8 (18,18%). 

Por outro lado, ·para o. grupo de 69 amostras obtidas de 
... 

corre 

gos e riachos, caixas de cimento e de zinco (nas quais a tota 

lidade com bóia) e de calhas e bico de mamadeira, constatou -

-se positividade de 10,14\. g provável que a maior positivi

dade para salmonelas observadano 19 grupo seja devida ao fa-

to de que a água naqueles tipos.de bebedouros se comportava 

comó água com pouca movimentação. Com relação ao 29 grupo,as 

águas de.córregos e riachos, assim como as de calhas e bico 
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de mamadeira e de caixas de cimento e zinco (com bóia), a me 

.nor positividade poderia ser atribuída a uma maior movimenta

çao e, portanto, maior renovação da igua. 

Quanto a positividade para salmonelas e sua re-
' 

lação. com a temperatura e O pH das amostras de igua estudadas, 

analisando-se as Tabelas 6 e 7 constata-se positividade, apa

rentemente maior para salmonelas quando o pH se encontra en

tre ·6 ,O e ·7 ,O exclusive e temperatura superior a 18°C. Entre 

tanto, novas pesquisas deverão ser realizadas a respeito, a 

fim de ser confirmada ou não. tais observações. 

Das amostras de água. de 15 bebedouros (13, 2 7 %) 

localizados .. em 12 propriedades (20%}, foram isolados 8 soroti 

pos classificados como S. dubZin, S. newpo~t, S. madeZia, S. 

IV 43 :· g, zS 7:·- ,. S. saph~a, S .. gZos tr>up, S. IV oahsenzoo Z e S. 

I ·g, 12: i:·.:.., e mais duas ce.pas de salmonelas para as quais nao 

foi possfvel deierminar o sorotipo correspondente e, por esta 

razão, são mencionadas com SaZmoneZZa sp (Tabela 8). Nesta 

mesma tabela pode-se constatar que nã~ foi observada predomi

nãncia acentuada de um DU mais sorotipOs, por6m o mais fre

.quente, apare.ntemenie, foi a S. dubZin isolada de 20% dos be

bedouros cujas águas revelaram-s~ positivas para salmonelas. 

Em nosso meio nao t~m sido realizados estudos 

sobre a presença de salmonelas em águas usadas na dessedenta

ção de animais. Por6m, MARTINs 59 (1979) analisando amostras 

de ~gua bruta em estações de tratamento de águas d~ Grande São 

Paulo, determinou a presença de sorotipos de salmonelas e ~e

fere o isolamento, principalmente de S. quinieZa, S. anatum, 

S. agona, s. infantis, S. typhimur>ium, S. infantis 0:14+, S. 

newpo~t, S. pana~a, S. pomona, S. typhimur>ium var. 0:5-, S. 
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g2os trup,. S. mimieso ta, S. sandiego e S. ctaibornei. 

Em outra investigação, a partir de ãguas flu

viais, LEITÃo 53 (1979) verificou a presença de salmonelas,sen 

do os sorotipos predominant~s os S. typhimurium, S. anatum;~. 

derby, S. stantey, S. newport, S. mendoza, S. poona, S.panam~ 

e S. oranienburg. 

Cumpre salientar que dos sorotipos detectadospx 

estes autores, apenas o S. newport e S. gZostrup foram .isola

dos das amo~tra§ de igua de bebedouros por n6s analisados. 

Em estudos realizados em outros países, alguns 

podem ser destacados. Na Inglaterra, HARBOURNE 44 (1977) assi 

nalou em seu estudo, co~o ·contaminantes de criações animais 

.por via hídrica os sorotipos S. typhimurium, S. agona, S. 

senftenberg.e S. bredney. Na Itália, na província de Floren

ça entre 1979~1980, BURRINI e co1. 14 (1983), a partir de águas 

de super.fície e iguas servidas, isolaram 35 sorotipos sendo 

os mais frequentes os S. derby, S. typhimurium. S. infantis, 

S. paratyphi ·B, S. s tan 2eyvi 2 te e S. panama. CORDANO & 

VIRGILI0 22 (1976), no Chile, de uma corrente fluvial, isolaram 

15 d,iferentes soro tipos. sendo· os S. ~gona, S. bredney, S. 

2ivi:z.gstone, ·s. oranienburg e S. infantis~ isolados pela pri

meira vez naquele país. 

Durante a realização da presente pesquisa ocor

reram alguns ·casos de salmonelose em eqUinos jovens de uma 

propriedade. Estes animais consumiam igua fornecida por um 

represamento e que se revelou positiva para s. newpoitt. Fren 

.te ao problema, nesta propriedade. foi construído um poço arte 

ziano cuja igua passou a ser utilizada na dessedentação dos 
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e~Uino~ da criação~ riio . o~orrendo p6steriormente outrós casos -

daquela doença. 

Isto -vem .. confirmar q:uanto - é importante a quali

. dade da igua a ser ~i~istrada _ a animais, _pois isto .é de valor 

não só na profilaxia da salmone~ose animal, mas também da hú-. . . . 

. mana~ Paia ' i~to . deve ser ~stimula~a ·a -realização de anilises 

laboratoriais. , microbiológicas, a fim de 'c'onhecer os níveis 

de ,poluição existentes. 

No ·, presente trabalho·, analisando-se a -- Tabela 9; 

~lustrada pela ~igura · · 3, constata-se que ·os. bebedouros consti 

tuídos de banheiras e tambor metili.co (tipo 2), represamentos 

e açudes· (tipo 5) e charco (tipo 6), foram os· que •se revelaram 
. . . 

com iguas altamente pol ufdas ~ pois, em' 31,5 8.%, 22,22% é 14;29%, 

re·specti vamen t'e, os NMP ·ae · coliformes fecais . a tingiram .. valo-

. res . superiores· a 4000 por 100 nil, e portanto' não deveriam ser . . 

utilizados - ~a dessed~ntação ·de animais, de acordo com o pa-

d - . . .t 28 . . . rao VI.:gen e · . 

Apesar de -não ter sido verificada relação entre 

o NMP de coliformes_. -fecais e isolamento de salmonelas o . fato 

de -não té~- sido constat~da a pres~nça destas bactérias na 

igua · _ de~uitos bebedouros com· alto_ grau de poluição fecal,não 
. . 

. signific~ que as mesmas não pbderiam estar presentes . 

. , 

Deve ser salientado de outra parte, que do to-

tal . de amostras analisadas, ~ as que se revelaram cqm NMP de c~ 

liforines ' ' fecais acima do limite tolerado pela legislação vi

gent'e .,· ·a . sua ·temperatura estava compreendida entx:e 2'0°C e 

22°C : (6,19_t·) .·e o ·-pH.entre '6,0 _e ·7,0 (10 -,62%), fato que _ pode 

ser .observado, analisando-se. as Tabelas -10 e 11. : 
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Do exposto, depreende-se que é .de suma importân 

cia a qualidade sanitiria da igua a ser ministrada aos ani

nuiis j i que das 60 proprie<lades visitadas, isolou-se salmone

las de amostras de iguas 9btidas em 12 (20\). Como medida au 

xiliar ·n·o controle sani tirio seria de valor o estabelecimento 

de padrões legais para os bebedouros. 

Assim sendo, faz-se necessirio o desenvolvimen

to de um tr~balho mais efetivo por parte das autoridades sani 

tirias competentes e .dos profissionais que assistem as pro-

priedades .de criações de animais. Neste trabalho deve ser sa 

lientada a educação sanitiria dos que criam e manejam animais 

e também a inspeção, no·que se refere a qualidade da igua e 

as condições sanitirias destes locais. 



-
6. C O N C L U S O E S 



Apresença,de bact~rias do genero SaZmoneZlafui 

detectada -em 15 (13,27%) locais utilizados para 

a dessedentaÇãO de animais de criação da região · 

de Botucat'u, S.P. correspondentes a 12 (20%)das 

propriedades visitadas~ 

Dos 15 . locais -utilizados pelos ~animais para sua 
. ' 

dessedentaçãà. ·foram isolados 8 soro tipos de bac 

térias do gênero SaZmoneZZa classificados como 

s~ dubZin, s. newport, S. madeZia, S. IV 43:g,z 

57:·-, S. s_aphra, · S. gZost:roup, S.IV oahsenzooZ 

e S. I '9,12:i:·-, não bavendo predominin~ia acen 

tuada de um ou mais . scirotipos. 

- O isolamento positivo para salmonelas deu-s .e nos 

bebcidouros dos se~uintes - tipos: represameritos e 

açudes (2.2,22%), banheiras e tambor metálico 

·. (1'5, 79 \) , charcos (14, 29 %) , côrregos e · ri achas 

(11,54%) e caixas de cimento e zinco (10\). 
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O NMP/100 ml de coliformes fecais acima de 4000 

apresentou...;se com maior positividade em 14 

(12,39\) amostras. 

As águas que, se apresentaram com NMP/100 ml de 

coliformes fecais acima de 4000 provinham dos 

seguintes tipos de bebedouios: banheiras e tam

bor meiilico (31,58{), r~presamentos e açudes 

(22 ,22%'), charcos (14 ,29%) e caixas de cimento 

e zinco (7, 50%). 

Estatísticamente nao houve associaçio entre os 

NMP/100 ml.de colifo:rmes fecais e a presença de 

sa1monelas; isto significa que o encontro de 

numeros ·altOs . de colifonnés fecais nem sempre 

está relacionado i presença de salmonelas. 

A positividade .. maior para .o .isolamento de salmo 
' - . . -

· nelas . situou-se em temperaturas superiores a 

18°C e .em pH entre '6,0 e :7 ,0. 

- Do mesmo modo, com rela<;io ao NMP/100 ml de co

liformes fecais acima de 4000, a maior positivi 

d d bt t t entre .·2o 0 .c · a e . o eve~se .em empera uras e 

22°C e em ·pH entre 6,0 e 7,0. 
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A N E X O S 



ANEXO 1. 



DISTRIBUIÇ.i'\0 DOS DIHlEDOUROS SEGUNDO AS PROfRlEDADES DH ORIGHI, DATA DE COLETA E RESULTADOS DAS DIFERENTES 

AN~LISES REALIZADAS, DOTUCATU, S.P. ,, 198,2 
' 

Proprie Data da N9 de Tipo de Bebe Temp. da pH da SaZmonelta Col. fecal 
dades- coleta bebe dou douro - água go água do (sorot ipo) (N~IP/100 mll ros bebed. ( C) bebed. 

1 12/04/8.2 1 Cx cimento 19,5 . 6,88 33 
2 ex cimento 20,0 6,02 6400 

2 19/04/82 1 Córrego 19,0 6;57 .9,4 

3 20/04/82 1 Bànheira 14,5 6,55 22000 
2 Charco 17,0 6,31 7900 

22/04/82 3 Córrego· 18;0 6,63 s.r 9,12:i:- 23 

4 28/04/82 1 Riacho 15,0 6,82 s. saphra 79 
2 Cx cimento 14 ,o· 7,09 700 

5 03/05/82' 1 ex cimento 15,0 7,15 240 
2 ex cimento . 12,0 6,89 7000 

6 05/05/82 1 Riacho 16,0 7' 71 33 
2 Cx cimento 14,0 7,08 490 

7 10/05/82 1 Charco 14,0 6,81 1100 
2 Córrego 15,0 5,20 130 

8 12/05/82 1 Riacho 14,0 6, 71 23 
2 ex cimento 14,0 9,25 49 

9 17/05/82 1 Açuce 20,0 6,68 23 
2 Açude 20,0 6,81 23 

10 19/05/82 1 Riacho· 16,0 7,90 390 
2 ·Represamento 16,0 . 6,13 3300 

11' ·. 24/05/82 1 . Riacho 13,0 7,18 170 
2 Banheira 14,0 7,43 70 

12 26/05/82 1 Cx cimento 14,0 8,90 o 
2 Banheira 14,0 6,85 240000 

28/05/82 3 Riacho · 14,0 6,06 23 
4 Cx cimento 19,0 5,48 4,5 

.13 09/06/82 . 1 Cx ·cimento 15,0 7,09 33 

14 10/06/82 .1 Cx cimento 19,0 6,12 4 

15 21/06/82 1 Cérrego 19,0 6,23 33 
2 Tambor metálico 20,0 6,08 2 

I 

16 24/06/82 1 Banheira 18,0 5,75 240 
2 Banheira 19,0 5,85 S. dubtú1 1300 

.17 28/06/82 1 ex cimento 19,0 . '7 ,68 490 
2 Riacho 18,0 . 6,92 S.IV 43:g,:::57:- 70 

18 05/07/82 1 Riacho 17,0 6,74 17 
2 ex cimento 17,5 7,00. S. dublin · 7900 

19 07/07/82 1 Banheira 19,0 6,64 o 
2 Banheira 22,0 6,70 27 

20 12/07/82 1 ex cimento 16,0 7,42 110 
2 ex cimento 16>0 9,04 13 . 

21 15/07/82 1 Riacho 15,0 7,38 31 
2 ·Riacho 14,0 . 6, 77 540 

22 20/07/82 1 Calha 18,0 6,09 950 
2 Calha 18,0 5,97 o 

23 27/07/82 1 Cônego 16,0 7,28 220 
z Charco 15,0 7,42 HO 



Propr i~ Data da 
N9 de Tipo de Bebe Tcmp. da 1211 dn SaLmonctla Co I. fecal 

dades coleta. bebe do_!! douro - âr.ua 
0

do nr.na do (sorot ipo9 (,'\.~ti' /1 Ou ml) ros bebed. ( C) bebeu. 

24 05/08/82 1 Córrer.o 18,0 7,09 5·10 
2 Córrego · 17,0 7,26 350 

25 11/08/82 1 Banheira 14,0 7,62 540 

26 23/08/82 1 Córrego 17,0 7,10 23 
2 Riacho 16,0 7,20 13 

27 25/08/82 1 Cx cimento 15,0 6,70 350 

28 01/09/82 1 Represamento 17,0 7,10 7900 
2 Cx cimento 18,0 8,40 1400 

29 08/09/82 1 Banheira 14,0 7,50 S. dubi.in 14 
2 Açude 15,0 7,60 s.IV 43:g,z57:- zzo 

'-------, 

30 17/09/82 1 Córrego 21,0 7,00 1300 

31 05/10/82 1 Cx cimento 22 ,o. 8,06 7·, 8 
2 Cx cimento 22,0 7,35 33 

32 10/11/82 1 Açude. 20,0 6,70 11000 
2 Cx cimento 21,0 6,30 4 

33 18/11/82 1 Cx cimento 20,0 9,00 49 
2 Açude 21,0 7,10 33 

34 25/11/82 1 Represamento 22,0 6,80 S. nerJport 70 
2 ex cimento ZO,O 9,00 o 

35 09/12/82 1 Banheira 18,0 6,70 o 

36 29/12/82 1 Represamento 21, o 6,60 s. nerJport 1,8 
2 ex zinco 21,5 6,70 6,8 

04/01/83 3 Represamento 24,0 6,70 s. sp 2400 

37 26/01/83 1 Açude 22,0 6,70 950 
2 Açude 21,0 6,80 1700 

.38 02/02/83 1 Banheira 20,0 "6,57 17000 
2 Banheira 18,0· 6,75 110 

39 08/02/83 1 Banheira 20,0 6,50 9500 

40 10/02/83 1 Cx cir.1ento 22,0 6,50 S. madel.ia 490 
2 ex cimento 21,0 7,40 S. madeZ.ia 1100 

41 17/02/83 1 Banheira 22,0 6,90 17000 
2 Riacho 21,0 7,10 2700 

42 22/02/83 1 ex cimento 21,0 6,30 400 
2 Córrey,o 20,0 7,00 350 

43 24/02/83 1 Charco 19,0 6,20 23 
2 Banheira 21,0 6,20 23 

44 01/03/83 1 Riacho 19,0 6,70 1700 

45 03/03/83 1 Represamento 21,0 6,50 4900 
2 ex cimento 22,0 6,40 220 

46 08/03/83 1 ex cimento 19.0 7,00 270 
2 ex cimento ZO,O 6,90 3500 

47 10/03/83 1 Cx cimento 23,0 6,50 33 
2 Cx cimento 20,0 7,10 350 

48 15/03/83 1 Represamento 20,0 6,30 1300 
2 ex cimento 20,0 8,70. 790 

49 22/03/83 1 ex cimento . 19,0 8,10 o 
2 Cx cimento 18,0 6,80 s. gi.ostrup zzo 



Proprie . Data da fi9 .de Tipo de 1\ebc Temp • da Jlll da SalmonctZa Co!. fecal 
daucs- coleta bebcdo!:!_ douro - :Í!~ua do ar.un do (sorot ipo) (N~tP /100 m 1) ros bebed. (°C) bebed. 

50 24/03/83 1 Cx cimento \ 18,0 6,80 350 
2 Represamento 19,5 7,10 110 

51 29/03(83 1 Açude 20,0 6,60 49 
2 Cx cimento 19,0 9. 20 21 

52 05/04/83 1 Riacho 23,0 7,00 490 

53 07/04/83 1 Charco 18,0 6,90 S. IV ochsenzooZ 1700 
2 Banheira 19,0 6,50 2400 

54 12/04/83 1· Charco 21,0 6,70 17 
2 Banheira 19,0 6,80 s. sp 6,8 

55 14/04/83 1 ex cimento 20,5 6,50 350 
2 Cx cimento 19,0 5,90 33 

56 19/04/83 1 ·Riacho 19,5 6,75 140 

57 28/04/83 1 Bicos mamadeira 20,5 6,30 2200 
2 Cx cimento 19,0 6,20 2 

58 03/05/83 1 Banheira 20,5 6,00 24000 
2 Charco 19,0 6,30 2.7 

59 05/05/83 1 Açude 19,5 6,40 1300 
2 .Açude 20,5 6,50 17000 

60 10/05/83. 1 Córrego 18,0 6,00 490 
2· Cx cimento 19,0 6,80 2400 



ANEXO. 2 



SOLUCOES E MEIOS DE CULTURA UTILIZADOS 
• 

18 
MEIO DE RAPPAPORT MODIFICADO POR HOFFER 

SOLUÇÃO A: meio básico 

Bacto triptona 5,0 g 

Cloreto de sódio (NaCl) p .a. . • . . . . . . . 8, O g 

Fosfato monopotissico (KH~P04 ) p.a ... 1,6 g 

Ã~ua· destilada ..... ; .....•....•..... 1000 ml 

pH final após esterilização: 6,5 - 6,8 

Estes ingredientes eram acrescentados a 1000 ml 

de ãgua destilada .. A mistura era aque~ida, sob agitação, at~ 

a compl~ta disstilução, evitando~se atingir a tem~eratura de 

ebulição. Após ser resfriado, este meio era distribuído em 

volume de 200 ml em erlenmeyer com capacidade de 500 ml e es

terilizado em autoclave por 121°C durante 15 minutos. 

SOLUÇÃO B: 

Cloreto de magn~sio (MgC1 2.6H20) p.a .... 40,0 g 

Ãgua destilada ..•••..•..••.•.•••••...•. 100 ml 

Esta solução era esterilizada em autoclave com 

vapor fluente, a 100°C por 30 minutos. 

SOLUÇÃO C: 

Verde malaquita .•..•.•••••..••.•. 0,4 g 

Ãgua destilada . • • • . . • . • . • . • . . • . • • 100 ml 

Esta solução era esterilizada em autoclave com 

vapor. fluente, a 100°C por 30 minutos. · · 



SOLUÇÃO D 

Água ·destilada .......................... 100 ml 

E~ta solu~io era esterilizada em autoclave co~ 

o . 
vapor fluente, a 100 C por 30 minutos. 

SOLUÇÃO .E 

Iodo c.r 2) p.a ......•.......•.••....•.. 5,0 g 

Iodeto.de potissio (KI) p.a ....•..•.• 8,0 g 

Água destilada •.. ~ .......•.•.....•... 40 ml 

Esta solução era preparada no dia do seu uso e 

colocàda em frasco ambar protegido da luz. 

PREPARO DO MEIO DE RAPPAPORT MODIFICADO POR HOFFER 

A cada erlenmeyer contendo 200 ml do meio bisi-

co acrescentava-se: 

Solução B (cloreto de magnésio 40%) ... 20 ml 

Solução c (verde malaquita 0,4%) ...... 6 ml 

.Solução D (.tiossulfato de sôdio 20%) . . 20 ml 

Solução E (iodo-iodeto de potássio) . . . 4 ml 

CALDO SELENITO COM NOVOBIOCINA
18 

A 1000 ml de água destilada eram adicionados23g 

de Caldo Selenita desidratado (Difco 0275) sendo a mistura, 

aquecida, sob agitação, até a completa dissolução do meio,ev~ 

tando-se, porém, o aquecimento excessivo. Em seguida o meio 



era adicionado de 0,04 gramas de novobiocina cilcica por li

tro e disttibuido, assepti~amente, em volumes de 200 ml em 

erlenmeyer~ com capacidade de 500 ml, previamente esteriliza

dos. o~pH final do meio ap6~ esterilização era de 7,0. 

. 58 
AGAR VERDE BRILHANTE (Difco 0285) 

A 58 g de agar verde byil~ante desidratado acr~ 

centavam-se 1000 ml de igua destilada e a mistura era aqueci

da ati a ebulição, para se obter a dissolução completa do 

meio. O meio era. esterilizado em aUtoclave a 121°C por 15 mi 

nutos·e, a seguir, distribuido em volumes de 15 ml em placas 

de Petri esterilizadas. O pH final do meio era de 6,9. Este 

meio era mantido sob refrigeração a 4°C. 

58 
AGAR SULFITO DE BISMUTO (Difco 0073) 

A 52 g de agar sulfito de bismuto desidratado 

eram adicionados 1000 ml de igua destilada, e a mistura era 

aquecida até a dissolução do meio, evitando-se porém um supe! 

aquecim~nto. A seguir ajustava-se o pH para 7,7 e o meio era 

distribuído em volumes de 15 ml em placas de Petri esteriliza 

das. Este meio era mantido sob refrigeração a 4°C. 

AGAR MACCONKEY
58 

(Pifco 0075) 

Dissolviam-se, por aquec~mento, 50 g de agar 

MacConkey desidratado em 1000 ml de igua destilada. A segui~ 



. ap6s ajustar o seu pH em 7,1, o meio era esterilizado em auto 

clave a 121°C por 15 minutos. Após a esterilização, enquanto 

ainda quente, o meio era distribuído em volumes de 15 ml em 

platas de Petri esterilizadas. Posteriormente mantinha-se scib 

refrigeração a 4°C. 

. . . . 31 
AGAR XILOSE;..LISINA-DESOXICOLATO (.Difco 0788) 

A 57 g de agar Xilose-Lisina-Desoxicolato desi

dratado, adicionavam-se 1000 ml de igua destilada, sendo a 

mistura aquecida at6. fervura com frequente agitação, para ha 

ver completa dissolução do ·meio. O pH era ajustado em 7, 4 

sendo o meio a seguir distribuído em volumes de 15 ml em pla 

ca de Petri esterilizadas. Este meio era mantido sob refrig~ 

~açao a 4°C. 

ÂGUA PEPTONADA (JHATCHER & CLARK85 , 1973) 

·Peptona ••••.•.••...••••..•. 5,0 g 

Cloreto de sódio .•••••••... 10,0 g 

Em 1000 m1 de igua destilada dissolviam-se a 

peptona e o . cloreto de sódio, sendo a seguir, o pH ajustado em 

7,2. O meio era distribuído em volumes de 3 ml em tubos de 

ensaio de. 13 x 100 mm, seguido de sua esterilização em auto

clave a 121 °C por 15 minutos. Após a esterilização .este meio 

era resfriado e mantido em temperatura ambiente. 



CALDO MR-VP (Merck, art. 5712) 

Seguindo as instruções do fabricante, dissolviam 

-se 17 g do produto desidratado em 1000 ml de água destilada 

sendo o seu pH ajustido em 7~0. O meio, em seguida era dis

tribuído em volumes de 3 ml, em tubos de ensaio de 13 x 100 mm, 

e esterilizado em autoclave a 121°C por ~5 minutos. Ap6s a 

esterilização o meio era resfriado e mantido em temperatura ~ 

biente. 

. 58 
AGAR CITRATO DE SIMMONS (Difco 0091) 

A 1000 ml de água destilada adfcionavam-se24,2g 

do meio desidratado, e a mistura era aquecida até completa 

dissolução do meio. Ajustava-se o pH em 6,0, sendo o meio, a 

seguir, distribuído em volumesde 3 ml em tubos de ensaio de 

13 x 100 mm e esterilizado em autoclave a 121·°C por 15 minu

tos. Em seguida, os tubos eram mantidos· em posição inclinada 

e em temperatura ambiente. Ap6s solidificação do agar, o 

meio era conservado em geladeira a 4°C. 

. . . . 58 
AGAR TRfPLICE ACÓCAR-FERRO (Difco 0265) 

. ' ' . 

A 1000 ml de água destilada acrescentavam-se 65g 

de agar tríplice açGcar~ferro desidratado, sendo a mistura 

aquecida até completa dissolução do meio. Ajustava-se o pH 

em 7, 4, sendo o me'l.o, a seguir, distribuído em volumes de 4 ml 

em. tubos de ensaio de 12 x 120 .mm e esterilizado em autoclave 

a 121°C por 15 minutos. Ap6s a esterilização, os tubos eram 



mantidos em temperatura ambiente e em posição inclinada de 

.forma ~ se t~r. ap6s a solidificação, o ipice inclinado e a 

base com 3 ~m de altura, aproxi~adamente. Este meio era 

conservado em geladeira a\ 4°C. 

31 
AGAR FENIL ALANINA (Difco 0745) 

~ 

A 1000 ml de agua destilada acrescentavam-se2~ 

do meio desidratado, sendo a mistura aquecida at6 completa d~ 

solução do meio. Ajustava-se o pH em 7,3, sendo o meio, a se 

guir, distribuído em volumes de 3 ml em tubos de ensaio 13 x 

100 mm e este-rilizado em auto clave a 121 °C por 15 minutos .Ap6s 

a esterilização, os tubos eram mantidos em·temperatura ambie_!! 

te, em posição inclinada, at6 solidificação do meio, sendo po_: 

teriormente colocados em geladeira a 4°C. 

58 
AGAR PARA PROVA DE MOTILIDADE (_Difco 0869) 

Em 1000 ml de igua desti~aaa eram U1SSO~vidos -

por aquecimento, 81,4 g do meio desidratado "Bacto-Motility 

Gi l\Iedium". Ajustava-se o pH em 7, 2, sendo o meio, a seguir, 

distribuído em volumes de 3 ml em tubos de ensaio de 13 x 

100 mm e esterilizado em autoclave a 121°C por 15 minutos. 

Ap6s a esterilização os tubos eram mantidos em. posição verti

cal, em temperatura ambiente, até a solidificação do meio. Os 

tubos eram posteriormente, colocados em geladeira a 4°C. 



MEIO DE UREIA (Merck art. 8492) 

Seguindo instruções do fabricante, em 950 ml de 

igua destilada eram dissolvidos, por aquecimento, 21 g de 
\ 
' 

"Urea agar (base)" desidratado. Ajustava-se o pH em 6,8 e 

procedia-se a esterilização do meio em autoclave a 121°C por 

15 minutos. Após a esterilização, o meio era resfriado a 

55°C e adiciortado de 50 ml de solução de ur~ia 40%, esterili-

zada por filtração em filtro Seitz. Logo a seguir, o meio era 

di~t~ibufdo em volumes de 3 ml em tubos de ensaio de 13 X 

100 mril, os quais eram mantidos em posição inclinada, em temp~ 

ratura ambiente, at~ a solidificação do agar. Os tubos, pos
o teriormente, eram colocados em geladeira a 4 C. 

CALDO COM CARBOIDRATO (EDWARDS & EWING34 . 1972. com modifica

ção) 

MEIO BASE 

Peptona ......... , ............. 10 g 

Cloreto de sódio . . . . . . . . . . . . . 5 g 

Glicose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 g 

Indicador Andrade . . . . . . . . . . . . 10 ml 

A 1000 ml de água destilada eram dissolvidos por 

aquecimento os ingredientes do meio base. Ajustava-se o pH 

em 7, 2 e em seguida o caldo era distribuído em volumes de 4 ml 

em tubos de ensaio de 12 x 120 mm com tubos de Durham, sendo 

po.steriormente esterilizados em autoclave a 121 °C por 15 min!!_ 

tos. Após a esterilização o caldo era resfriado e mantido em 

geladeira a 4°C~ 



34 
CALDO COM CARBOIDRATO (EDNARDS & EWI.NG , 1972, com modifica-

MEIO BASE 

Peptona 

Cloreto 

ção) 

de sSdio •.•..•..••• 

10 g 

5 g 

Lactose ......•.•........... ,lO g 

Indicador Andrade . . • • . . . • . . 10 ml 

A 1000 ml de água destilada eram disso! vi dos por 

aquecimento os ingredientes do meio base. Ajustava-se o pH 

em 7, 2 e em seguida o caldo era distribuído em volumes de 2 ml 

em tubos de ensaio de 12 x 100 mm, sendo posteriormente este

rilizados em autoclave a .121°C por 15 minutos. Após a esteri 

lização o caldo era resfriado e mantido em geladeira a 4°C. 

CALDO LISINA
58 

(Difco 0890) 

A 1000 ml de água destilada eram dissolvidos 

10,5 g do meio desidratado "Decarboxylase base Moeller" e 10 g 

de 1-lisina e o pH ajustado em 6,2. A seguir o meio era dis

tribuído em volumes de 3 ml em tubos de ensaio de 13 x 100 mm 

e esterilizado em autoclave a 121°C por 10 minutos. Após a 

esterilização este meio era conservado em geladeira a 4°C. 

-AGAR PARA A MANUTENCAO DAS CEPAS ISOLADAS(agar estoque) , 

Peptona .... ·• ................. 10,0 g 

Cloreto de sódio . . . . . . . . . . . . 5,0 g 

Extrato de carne . . . . . . . . . . . . 5,0 g 

Agar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,0 g 



Estes ingredientes eram dissolvidos em 1000 ml 

de água destilada, sendo o pH, a seguir, ajustado em 7,4. O 

meio era.distribuído em.volumes de 3 ml em tubos de ensaio de 

13 x 100 mm e estetilizado em autoclave a 1216c por 15 minu -
\ 

tos. Logo após a esterilização os tubos eram mantidos em tem 

peratura ambiente em posição inclinada até solidificação do 

meio e, em seguida conservados em geladeira a 4°C. 

A - 17 
GUA DE DlLUICAO 

' 

SOLUÇÃO ESTOQUE A 

Fosfato·monopotássico (KH2Po4) p.a .•.. 34,0 g 

Água destilada ........ •'• ............. . 1000 ml 

Dissolvia-se o fosfato monopotássiço em 500 ml 

de água destilada e ajustava-se o pH para 7,2 com solução de 

hidróxido de sódio 1 N, completando-se, a seguir, o 

para 1000 ml com água destilada. 

SOLUÇÃO. ESTOQUE B 

volume 

Sulfato demagnésio (Mgso4• 7H20) p.·a .•. 50,0 g 

Água destilada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 ml 

Dissolvia-se o sulfito de magnésio em 1000 ml 

de água destilada. 

PREPARO DA ÁGUA DE DILUIÇÃO: 

Para isto, adicionavam~se 1,25 ml da ·solução 

estoque A e 5 ml da solução estoque B a lOOO.ml de água desti 



lada. Em seguida, esta solução era distribuída em frascos, 

em quantidades que ap6s autoclavação a 121°C por 15 minutos, 

assegurassem volumes de 90 ± 2 ml. 

. 17 
CALDO LACTOSADO CONCENTRACAO SIMPLES (Difco 0004) 

• 

Em 1000 ml de água destilada eram dissolvidos, 

por aquecimento, 13 g do produto desidratado. O meio era dis 

tribuído em volumes de 10 ml em tubos de ensaio de 16 x 150m~ 

contendo em seu interior tubos de Durham, e, a seguir esteri

lizado em autoclave a 121°C por 15 minutos. O pH final do 

meio era de 6,9. 

. 17 
CALDO LACTOSADO CONCENTRACAO DUPLA (.Difco 0004) 

' 

Este meio era preparado da mesma forma que o an 

terior, porém empregando-se o dobro da quantidade de meio de

sidratado e tubos de ensaio de 18 x 180 mm, e o pH final de 

6,7. 

...17 
MEIO E,C, (Difco 0314) 

Em 1000 m1 de água destilada eram dissolvidos, 

mediante aquecimento, 37 do produto desidratado. Em seguida, 

o meio era distribuído em volumes de 5 ml em tubos de ensaio 

de 12 x 120 mm, contendo túbos de Durham e esterilizados em 

autoc1ave a 121°C por 15 minutos. O pH final do meio era de 

6,9. 
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