
O Arroio Dilúvio é a Bacia Hidrográfica mais importante da capital gaúcha sendo a sua nascente em Viamão e o deságue no 
Lago Guaíba. O Arroio recebe vários tipos de dejetos oriundos de esgoto pluvial, doméstico, hospitalar e de laboratório. Assim 
o Arroio recebe uma população microbiana diversificada podendo alguns destes microrganismos resistentes a antimicrobianos 
e disseminadores de fatores de resistência. O objetivo do presente estudo é avaliar a diversidade microbiológica presente nas 
águas do Arroio Dilúvio ao longo de seu curso buscando identificar e caracterizar a população bacteriana de acordo com o seu 
perfil de resistência antimicrobiana e metais pesados. As amostras estão sendo coletadas em cinco pontos, desde sua nascente 
até  a  foz,  nas  diferentes  estações  do  ano.  As  amostras  coletadas  passam por  diluições  seriadas  para  a  determinação  de 
coliformes totais e termotolerantes através da técnica dos tubos múltiplos, e para a semeadura em placas contendo diferentes 
meios de cultura seletivos e não seletivos para o isolamento da população bacteriana. As placas são incubadas a 37ºC por um 
período de 24/48 horas. Colônias isoladas são selecionadas e submetidas à semeadura  para purificação das mesmas.  Até o 
momento foram realizadas duas coletas e isolados 119 bactérias. Estas bactérias isoladas foram coradas pela coloração de 
Gram e visualizadas sob microscópio óptico e posteriormente os isolados serão identificados através dos testes bioquímicos. 
Os resultados obtidos até o momento, pela coloração de Gram, mostram um predomínio de bactérias Gram negativas. A 
contagem do número total de bactérias heterotróficas mostra números distintos de bactérias para os diferentes pontos de 
coletas havendo um aumento no número destas bactérias conforme os pontos de coleta se distanciam da nascente.  O mesmo 
comportamento foi observado para o número de coliformes totais e bactérias termotolerantes. Baseado nos dados parciais 
podemos observar que o Arroio efetivamente vai sendo contaminado no decorrer do seu percurso na cidade de Porto Alegre.


