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OBJETIVO 

Realizar análise microbiológica em amostras coletadas a partir de garrafas 

utilizadas por frequentadores de academias de ginástica na região metropolitana de 

Belém – PA. 

 

RESUMO 

É de prática comum entre frequentadores de academias e afins o emprego de recipientes 

para consumo de água, com o objetivo de repor rapidamente um volume líquido perdido 

durante a prática do exercício físico (CHEUVRONT & SAWKA, 2006). A água 

constitui o maior veículo para transmissão de patógenos gastrointestinais ao homem, 

devendo-se adotar medidas para controle microbiológico. Em relatório da Organização 

Mundial da Saúde, foi apontado que a água contaminada é responsável por um índice 

em torno de 80% das enfermidades que ocorrem em países em desenvolvimento 

(AMARAL, 2011). A maior parte da contaminação em água é constituída por poluição 

(fecal, ambiental, falta de higiene do usuário), sendo assim necessária aplicação de 

medidas de identificação de coliformes fecais (Escherichia coliKlebsiellaspp, 

Enerobacterspp), assim como outros microrganismos nocivos, tais 

comoStaphylococcus spp. e Streptococcus spp. (HUNTER, 1997; ALMEIDA, 2004; 

ZULPO et al. 2006). Considerando o que foi dito sobre a água como veículo para 

transmissão de patógenos gastrointestinais, vemos a importância de se pesquisar a água 

a partir de garrafas utilizadas por frequentadores de academias de ginástica na região 

metropolitana de Belém – PA. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Recipientes para consumo de água; Patógenos 
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