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Resultado e discussão 
Aproximadamente 40% da área da sub-bacia do arroio Tega está 
inserida no perímetro urbano de Caxias do Sul, e nesta área a 
maior parte dos efluentes domésticos e industriais são lançados 
diretamente nos corpos hídricos, que atualmente servem como 
canal para despejo dos mesmos. Nele um dia foi possível pescar e 
nadar, mas hoje a baixa qualidade das suas águas e de seus 
afluentes é reflexo do lançamento de efluentes e esgoto de 
residências e também de indústrias que não possuem estação de 
tratamento de efluentes ou cujo tratamento não é suficiente para 
atender os padrões de lançamento previstos pela legislação 
estadual. 

 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é avaliar o perfil 
microbiológico do arroio Tega no município de Caxias do Sul - RS 
ao longo do seu curso pela análise de Salmonella spp, S. aureus e 
coliformes fecais e E. coli. 

As amostras foram coletadas no dia 02 de maio de 2017, no 
período da manhã, com céu claro e poucas nuvens, temperatura 
do ar durante a coleta variando de 16°C a 21°C e um período 
prévio sem precipitação de sete dias. Utilizando frascos plásticos 
esterilizados com preservante EDTA. A coleta foi realizada em 
locais de fácil acesso. Para tal, um volume de 250 mL de amostra 
foi coletado por inversão do frasco a 90º e imediatamente 
armazenado sob refrigeração e encaminhadas para o laboratório 
Análises Ambientais ECOCERTA. As coletas foram realizadas 
todas no mesmo dia a fim de avaliar o perfil microbiológico ao 
longo do curso do arroio Tega desde a nascente, passando por 
todo perímetro urbano seguindo para áreas de pouca 
concentração urbana. 
Os pontos geográficos estão apresentados na Figura 1 e descritos 
na Tabela 1.. 

Figura 1: pontos de amostragem. Fonte: Autor 

Os resultados obtidos para quantificação de coliformes totais 
mostram que em todos os pontos de coleta apresentaram 
como resultado 100 % de positividade (coloração amarelada). 
Com relação à quantificação de coliformes termotolerantes, 
representados pela E. coli, apenas o ponto 1, que é localizado 
em uma das nascentes, teve como resultado apenas um tubo 
com fluorescência, indicando valores de 1,1 NMP/100 mL de 
coliformes termotolerantes. Os demais pontos de coleta  
apresentaram todos os 10 tubos positivos. 
Com relação às análises envolvendo presença de Salmonella 
spp, apenas a coleta realizada no ponto 1, localizado na 
nascente, não apresentou crescimento de colônias. As áreas de 
coleta de menor concentração urbana, que são os pontos 7 e 8, 
apresentaram maior número de representantes desse gênero. 
Os resultados apresentados indicam um aumento da 
concentração de Salmonella ao longo do curso arroio, como 
mostra a Figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
Na análise de S. aureus a amostra do ponto 1, localizado na 
nascente, não apresentou crescimento para esta espécie, 
enquanto as amostras dos pontos 3, 4 e 5, localizados em áreas 
de grande concentração urbana, apresentaram colônias de 
coloração violeta em grande quantidade. Valores 
representados na figura 3. 
Figura 3: Concentração de S. aureus (UFC/mL) em oito pontos de coleta no Arroio Tega – Caxias do 
Sul 

 
 
 

Conclusão 
Todas as amostras analisadas neste trabalho tiveram presença 
dos contaminantes microbiológicos analisados, pois além de 
estarem em uma área de grande concentração urbana outras 
áreas com menor população estão contaminadas devido ao 
esgoto lançado pela população na área urbana que chega a 
locais pouco povoados. Grande parte da hidrografia do arroio 
Tega está dentro da mancha urbana da cidade de Caxias do Sul. 
Assim, sua poluição é foco de doenças para a população, além 
de que possivelmente, no futuro, traga problemas com o 
abastecimento de água, porque leva sua poluição pra outras 
bacias importantes. 

Referências 

Pontos de 

coleta 

Descrição Coordenadas 

1 
Uma das nascentes do arroio Tega localizada no Jardim Botânico 

onde esta a bacia de captação Dal Bó. 

Lat.-29,140547 

Long.-51,147329 

2 Afluente localizado no Jardim Botânico. 
Lat.-29,138383 

Long.-51,150505 

3 
Localizado na Rua Antonio Zanini, área de grande concentração 

urbana, observado despejo de esgoto doméstico no arroio. 

Lat.-29,147168 

Long.-51,176056 

4 
Área canalizada do arroio, concentração urbana e industrial, 

localizado na Perimetral Norte. 

Lat.-29,149472 

Long.-51,183111 

5 Saída da área de canalização, próximo a Casa de Pedra. 
Lat.-29,154289 

Long.-51,200997 

6 Área de concentração urbana no bairro Reolon. 
Lat.-29,160921 

Long.-51,223132 

7 
Rua Luis Covolan próximo a ETE Tega, área de pouca urbanização, 

com grande acúmulo de resíduos nas margens. 

Lat.-29,152578 

Long.-51,241255 

8 
Localizado na comunidade de São Giácomo, área rural, 

observado grande acúmulo de resíduos nas margens. 

Lat.-29,153409 

Long.-51,249726 

      

Tabela 1: Descrição geográfica dos pontos de coleta determinados para o estudo.  
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Figura 2: Concentração de Salmonella spp (UFC/mL) em oito pontos de coleta no Arroio Tega – 

Caxias do Sul. 
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