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A importância dos estudos sanitários, á me
dida que melhor vão sendo conhecidas d'uma ma
neira positiva as condicções etiológicas das doen
ças, e por consequência a sua prophylaxia, torna-
se cada vez maior. 

E se algum ramo dos modernos conhecimen
tos, pelos enormes progressos realisados, efficaz-
mente tem contribuído para as praticas de prophy
laxia. esse é a bacteriologia. 

Um dos problemas que com mais interesse esta 
sciencia desde ha muito se esforça por resolver é, 
com certeza, o da analyse sanitaria das aguas. 

Demonstrada, pelos estudos da escola franceza, 
principalmente, (Brouardel, Thoinot, Chantemes-
se, Widal, Proust, Wurtz, etc.) a influencia, so
bre as epidemias de febre typhoïde, da agua de 
alimentação, e a sua propagação por meio d'ella, 
a attenção dos hygienistas incidiu sobre a pes-
quiza nas aguas, do agente etiológico d'essa doença. 
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Mas como, por condicções especiaes de que 
adiante faliarei, o bacillo d'Eberth difficil e rara
mente se encontra nas aguas, mesmo n'aquellas 
que por outras considerações, com segurança po
demos affirmar serem o vector do contagio, foram 
os methodos bacteriológicos de analyse d'aguas 
depois d'um período d'enthusiasmo exagerado e 
prematuro declarados em falência, e durante al
gum tempo desprezados. 

As investigações não pararam, porém ; e ao 
cabo de muitas e pacientes pesquizas, sobretudo 
feitas na Allemanha e na America do Norte, 
surgem novos methodos, que, pela sua certeza e 
delicadeza, resolvem o problema, fornecendo um 
valioso critério da potabilidade d u m a agua. 

* * 

O numero e a distribuição das bactérias de
pende de muitas condicções, entre as quaes avulta 
a quantidade das substancias que lhes servem de 
alimento ; não tendo, como as plantas verdes, a 
propriedade de se nutrir á custa de matérias inor
gânicas, desempenham o importante papel de, 
actuando sobre as substancias organisadas, as mi-
neralisar, transformando-as em compostos de que 
essas plantas se podem utilisar para o seu cresci
mento. 
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Vivendo sobretudo á custa das matérias or
gânicas mortas, (dejectos dos animaes, cellulas e 
tecidos mortos de animaes e plantas) encontram-se 
diffundidas sobre toda a superficie da terra e tan
to mais numerosas, quanto maior for a abundân
cia d'essas substancias. 

E ' n'este facto que está a explicação das dif-
ferenças do contheudo bacteriano das aguas; as
sim, a agua da chuva, isenta de micróbios na oc-
casião em que se condensa, já na queda se carrega 
d'aquelles que encontra em suspensão.na atmos-
phera; logo, porém, que tocam no solo, como é 
nas camadas superficiaes d'esté, que pela enorme 
abundância de alimentos, maior numero de bacté
rias se encontra, as gottas de chuva massiçamente 
se inquinam, de modo a poder-se contar na agua 
que lavou um campo de cultivo, ou na que se 
escoa na vallêta d'uma estrada, centenas de mi
lhares de microorganismos por centimetro cubico. 

Parte d'esta agua penetra e lentamente vae 
atravessando o solo, atravez do qual se vae depu
rando pela fixação nos poros d'esté, não só dos 
micróbios, mas também da maior parte da materia 
orgânica que os acompanhava, e descendo sempre 
até encontrar uma camada impermeável, forma a 
camada subterrânea, que alimenta os poços, e em 
certas condicções de terreno, origina as fontes, 
d'onde derivam os cursos d'agua. 

O contheudo bacteriano das aguas d'esté gru
po é variável; diminuto nos poços artesianos, cres
ce enormemente, frequentes vezes, nas fontes e 
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poços superficiaes, sujeitos como estão á inquina-
ção pela atmosphera e pelo terrenb. 

Outra parte vae directamente, sem atravessar 
camada nenhuma filtrante, reunir-se a esses cursos, 
que d'esse modo se encontram fortemente pol-
luidos. 

Immediatamente começa o trabalho de purifi
cação, dependente de múltiplas causas, a mais 
importante das quaes parece ser a sedimentação. 
Outro factor importante de auto-purificação é que 
muitas bactérias, adaptadas á vida sobre os ani-
maes ou plantas, morrem; o que comtudo em par
te é contrabalançado pela multiplicação d'aquel-
las espécies que na agua facilmente se desenvol
vem. 

De tal modo, nas aguas que aproveitamos para 
bebida é certa a presença de micróbios, sendo 
impossível obter na natureza uma que d'elles 
seja inteiramente isenta, dependendo portanto o 
seu valor da quantidade e da qualidade da flora ba
cteriana. 
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Analyse quantitativa 

Os processos de analyse bacteriológica quanti
tativa resumem-se em tomar uma quantidade de
terminada, convenientemente colhida, da agua a 
ensaiar, mistural-a com um meio nutritivo adequa
do, de modo que os microorganismos n.'ella exis
tentes se multipliquem e formem colónias visíveis. 

Ora, nem todos os micro-organismos que se en
contram nas aguas (anaeróbios, bactérias nitrifa-
cientes, etc.) se desenvolvem nos meios habituaes 
de cultura; além d'isso, pequenas modificações de 
composição d'esses meios causam consideráveis 
differenças de numero e crescimento das colónias; 
d'onde resulta que, pesquizando-se uma agua é ou 
não polluida, devemos sobretudo procurar collocar 
em boas con dicções de desenvolvimento aquelles 
micróbios que com essa polluição mais de perto 

3 
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estão ligados—os do sewage; empregando meios in
variavelmente preparados, afim de tornar compa
ráveis os resultados obtidos. 

Obtém-se estes resultados empregando os meios 
aconselhados por Fuller, Whipple, e outros mem
bros da commissão nomeada pela «American Pu
blic Health Association» para a unificação dos me-
thodos de exame bacteriológico das aguas. 

Quanto o emprego d'estes meios torna sensi-_ 
veis as differenças entre aguas polluidas e não 
polluidas, prova-o o seguinte quadro extraindo de 
Gage and Phelps (citado em Prescott and Wins-
low, — Elements of Water Bacteriology). 
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Percentagem de colónias que se desenvolvem 
na gélose padrão e na gélose de Xaehrstoff 

G E L O S E P A D R Ã O 

3ias c e contagem 

2 ! 3 
I 

4 5 6 7 

Agua filtrada 
O 
6 
6 

14 
34 

5 

7 

44 

6 
7 
7 

18 
46 

6 
7 
8 

19 
46 

6 
7 
8 

!9 
46 

6 
7 
9 

19 
46 

7 
9 

19 
46 
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Agua de fonte : 6 43 
Agua filtrada j 37 69 
Rio Merrimac ! 29 78 
Sewage filtrado 26 65 
Sewage. . . . j

 3 9
! 75 

78 88 93 100 100 
80 92 98 100 100 
93 97]' 97| 99 Joo 
93, 95j 97; 99.100 
95 100:100 100 100 

Dependendo os resultados da analyse quanti
tativa do emprego d'uma technica cuidadosa, ne
cessário é dizer, mesmo summariamente, quaes 
os seus processos, que se podem distribuir em 
quatro phases successivas. 

COLHEITA.—Para a colheita da amostra empre-
gam-se garrafas de vidro, fechadas com rolha esme-
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rilhada, de iooC(í, pelo menos, de capacidade, 
que antes de servir são cuidadosamente lavadas 
successivamente com permanganato de potássio, 
acido sulfúrico e agua; depois de escoadas e sec-
cas são esterilisadas a 160" pelo calor secco du
rante uma hora, ou pelo vapor, no autoclave, a 
i2o° durante trinta minutos. E ' uma boa precau
ção antes de as collocar na estufa o envolver-lhes 
a rolha e o gargalo com uma camada d'algodao 
em rama que facilmente se fixa á volta d'esté 
por meio d u m elástico. 

Como sobre a pelle habita uma multidão de 
micróbios,—entre os quaes, muitas vezes, o coli,— 
é necessário que na occasião da colheita os dedos 
não toquem a rolha, o que pela contaminação pro
duzida falsearia os resultados. 

Conforme vamos colher a agua a uma torneira, 
a um poço, a um charco ou a um rio, assim deve
mos modificar a maneira de proceder. 

Assim, n u m a torneira, devemos deixar correr 
pelo menos durante cinco minutos a agua contida 
na canalisação, que pela morte d'algumas espécies, 
e desenvolvimento d'outras, pôde não representar 
a composição bacteriana habitual d'essa agua. 

Se se trata d'uma agua de poço é necessário, 
antes de colher a amostra, fazer trabalhar a bom
ba durante meia hora, para evitar os números 
elevados devidos á pullulação que se dá na bomba 
e no poço. Demonstra bem a influencia d'esta ma
neira de proceder a seguinte observação de He-
raeus: n u m poço de que pouca agua tinha sido 
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extrahida nas ultimas trinta e seis horas, a analy
se revelava 5:000 bactérias por ce ; fazendo traba
lhar a bomba até o esvasiar obteve, na agua co
lhida passada meia hora, somente 35. 

Mais difficil é obter uma boa amostra d'agua 
não corrente, quer pela possivel introducção dos 
micróbios dos dedos, quer pela d'aquelles que com 
as poeiras fluetuam á superficie. 

E' costume n'este caso introduzir a garrafa fe
chada á profundidade de um palmo approximada-
mente, e só então tirar a rolha de modo que o ar 
seja substituído pela agua 

Se, porém, ha corrente, dirige-se a abertura da 
garrafa em sentido contrario de maneira que ella 
mesma desvie qualquer polluição que dos dedos 
possa provir. 

Experiências repetidas de Miquel, Frankland, 
Whipple, etc. demonstram que logo depois de co
lhida a amostra começa a dar-se uma alteração da 
sua composição bacteriana. 

Estas alterações fazem-se sentir em todas as 
aguas; especialmente nas mais puras, a multipli
cação das bactérias pôde ser considerável. 

Miquel, estudando duas aguas, que na occasião 
da colheita continham uma 48, outra 71 bactérias 
por ca , encontrou ao fim de 24 horas de armaze
nagem respectivamente 38:000 e 71:000. 

No caso citado por Frankland, uma agua que 
na occasião da colheita continha apenas 7 bacté
rias por cc. mostrou ao cabo de três dias, 495:000. 

As experiências de Whipple demonstram 
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comtudo que, se este crescimento é innegavel, não 
é immediate mas precedido nas primeiras 6 horas 
d'uma diminuição dos microorganismos. 

Isto, para aguas mantidas á temperatura exte
rior. Se, porém, as envolvermos em gelo, de modo 
a mantel-as a uma temperatura visinha de o° as 
amostras d'agua relativamente, pura não soffrem 
alteração nas primeiras \z horas. 

Não succède o mesmo com aguas inquinadas, 
porque sendo os micróbios do tubo intestinal, tes
temunhas d'essa polluição, muito sensíveis ás bai
xas temperaturas, morrem em grande numero, di
minuindo assim consideravelmente os números 
obtidos na contagem. As seguintes observações 
de Jordan são demonstrativas. 

Colhendo três amostras de aguas de rio que 
continham, respectivamente: 535:000, 412:000 e 
329:000 bactérias por ce. e conservando-as em 
gelo, verificou ao fim de 48 horas apenas os se
guintes números: 54:500, 50:500 e 73:000. 

E', portanto, necessário tornar quanto possivel 
pequeno o intervallo entre a colheita e as opera
ções subsequentes da analyse, e no caso de ser 
impossível fazer a sementeira no próprio lugar da 
colheita,'cingir-se á recommendação do «American 
Public Health Association Committee» que recom-
menda que esse intervallo não exceda 12 horas 
para aguas relativamnnte puras, 6 para as relati
vamente impuras e 1 hora no caso de sewage. 
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S E M E N T E I R A . — P a r a esta operação temse pre

viamente preparado: placas de Petri em numero 
conveniente, pipetas graduadas e tubos de gela

tina fundida a banhomaria a 30o 

Agitase fortemente a garrafa, para tornar o 
mais uniforme possivel a distribuição das bacté

rias, tomase um centímetro cubico de agua, que 
se colloca no centro d u m a placa, levantando a 
tampa d'esta apenas o necessário para a passagem 
da pipeta, e juntaselhe 5 cc. da gelatina. 

Misturada a agua com a gelatina por meio de 
lentos movimentos de rotação, collocase a placa 
sobre o vidro bem nivellado que cobre um reci

piente contendo gelo, até completa solidificação 
da gelatina. Do mesmo modo se fazem mais 3 
placas, de sorte que os números obtidos na con

tagem resultem, não do exame d'uma única pla

ca, mas da média de colónias desenvolvidas n u m a 
serie d'ellas. 

Assim é quando se trata de aguas contendo até 
approximadamente 200 bactérias por c c ; porque, se 
este numero for maior, a contagem é difficil, senão ■ 
impossível, e também porque muitas d'ellas não 
se desenvolverão, impedidas no seu crescimento 
pelos productos da vida das que primeiro e mais 
fortemente formaram colónias. N'este caso é ne

cessário previamente diluir a agua a examinar, o 
que se faz juntando 1 ce. d'ella a 9, 99, 999 cc. 
de agua de torneira esterilisada, e misturando bem 
por agitação. 

Quando se analysar uma agua de composição 
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bacteriana desconhecida, será util fazer mais do 
que uma serie de placas, com diluições différen
tes, aproveitando para a contagem aquella que 
fornecer por placa números mais visinhos de 
200, por ser essa a que mais approximadamente, 
por menos sujeita a erros, medirá o numero de mi
cróbios d'essa agua. 

Para provar a influencia que, para o resultado 
da analyse, tem a escolha das diluições, e portanto 
do numero de colónias desenvolvidas em cada 
placa, bastam os seguintes números: 

N.° de colónias por GC. 
Diluição 

Origem 
20 cc. de agua a ana-

lysar; 30 ce. 
de agua eaterilisada 

1 ce. de agua a ana
lysai'; 99 00. 

de agua esterilizada 

Fonte de Cedo-

(7-XI-90ÕI . 
Agua d u m poço 

(Villa-Verde). 
(14-1-9061 

Agua do Souza. 

2 0 

12 

141 
(Media de 103 analy-

27-11-99 a 26-VII-904) 

i : 0 0 0 

2 5 0 

2 : 2 4 2 

(Media de 74 analy-
6-V1II-904 a 2B-II-906) 

Em todas estas analyses, semeava-se o,cc i da 
diluição em cada placa. 
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A explicação da diversidade dos resultados obti
dos com diluições différentes está em parte no se-

•guinte: para calcular o numero de colónias por c. c. é 
necessário, no caso da diluição de 20/30, multiplicar 
a media do numero das colónias nas 4 placas por 
25 ou íd-20— j e por 1:000 quando a diluição for '/„„. 

Na diluição de 20/30 uma colónia, em uma 
placa, representa, empregando quatro placas, na 
contagem por cc. 6,25 bactérias ( ' / 4 X 2 5) ; na di
luição V9íj, nas mesmas condicções, 250 bactérias, 
( j -X 1:000). 

Facilmente se comprehende, pois, como, pela 
intervenção d'estes factores, qualquer pequeno 
erro augmenta consideravelmente; e se, quando o 
numero de colónias derivadas dos micróbios da 
agua for relativamente grande em cada placa, 
esses pequenos erros não alteram o resultado, não 
succède o mesmo quando as colónias forem pou
cas. 

INCUBAÇÃO.—Depois de bem solidificada a ge
latina, collocam-se as placas invertidas—para evi
tar a perda d'alguma d'ellas pelo alastramento rá
pido de colónias liquefacientes — na estufa satu
rada de humidade regulada a 20o. 

Não é indifférente a duração do periodo de 
incubação, como o demonstram os quadros seguin
tes : o i.° de resultados de analyses de aguas do 
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rio Douro; o 2.° extrahido de Miquel et Cam

bier. 

QUADRO I 

Origt 
Duração da inou iïlÇÎÏO 

Origt 
5 dias 10 dias 15 dias 

Rio Douro -- 3-5-9°6 • 725O II75O 16750 
» » ■ 1250 375O 7250 
» » • 4525O 6475O 75000 
» » ■ I75O 5OOO 9000 
» 10-5-906 • 9

2
50 I225O 17250 

» » • 55OO 125OO 25000 
» » • 35OO 450O 5250 
» » • 9750 II25O 13500 
» 17-5-906 • 6750 2075O 28500 
» » • 825O 170OO 18250 
» » . 65OO 14250 25000 
» > 80OO 1675O 17750 
» 25-5-906 . I2000 I325O 14750 
» » •

 1I2
5o 23OOO 33500 

» » . 10500 15250 16000 
» » . 28000 42OOO 51000 
» 31-5-906 • 15500 I750O 25000 
» » • 5750 21750 32250 
» » • 5500 I4OOO 21000 
» » • 15250 32750 47500 
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Q U A D R O I I 

lnfluerícia da duração da incubação das bactérias 
da agua em placas de gelatina, sobre o nu
mero de colónias que se desenvolvem 

Duração N.° de colónias 

i dia 20 
2 dias 136 
3 » 254 
4 . . . . . . . 387 
5 » . . . ' . . . 530 
6 » 637 
7 . . . . . . . 725 
8 » 780 
9 » 821 
10 » 859 
11 » 892 
12 » 921 
13 » 951 
14 » 976 
15 » 1000 

Que tempo deve, pois, durar a incubação ? 
Segundo Miquel et Cambier, e çom elles estão 

-os bacteriologistas francezes, essa duração não 
deve ser inferior a 15 dias. 

Os allemães e norte-americanos procedem á 
contagem no fim de 48 horas, porque a maioria 
das bactérias que depois d'esté tempo se desenvol
vem pertencem a espécies banaes da agua, sem 
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importância para o reconhecimento da possivel in-
quinação d'esta, ao passo que os micróbios do 
sewage se desenvolvem quasi sem excepção dentro 
d'esté período de tempo, o que fornece mais uma 
distincção entre boas e más aguas. 

CONTAGEM.—Faz-se, determinando o numero-
de colónias que se desenvolveram na gelatina. 

Fazendo mais do que uma serie de placas, con
vém escolher para esta operação aquella que apre
sente uma media de 200 bactérias por placa, pois 
que, se este numero é muito maior, as colónias 
são pequenas, mal desenvolvidas, difEceis de con
tar, e muitas não se desenvolvem, abafadas pelo 
desenvolvimento das outras; se esse numero é mui
to mais pequeno, o que succède sempre que em
pregamos grandes diluições, os resultados podem 
ser muito falseados pela intervenção do factor da 
diluição. 

Para evitar erros é costume collocar-se a pla
ca sobre uma superficie dividida em pequenos 
quadrados, contando-se separadamente as colónias 
de cada um d'elles, á vista desarmada, ou em caso 
de duvida com o auxilio d u m a lupa. 

Muito differentemente tem sido apreciado o 
valor da analyse quantitativa ; emquanto uns 
observadores relacionam estreitamente o numero 
de micróbios com a quantidade de materia orgâ
nica existente na agua, affirmavam outros, funda-
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dos em experiências inatacáveis, que nenhuma re
lação se podia estabelecer entre a composição 
chimica e o conteúdo bacteriano. 

A explicação d'esta discordância deram-na Tie-
man e Gartner. 

As bactérias da agua aggrupam-se em duas 
classes. A das que, vivendo normalmente sobre o 
solo, á custa de matérias orgânicas em decompo
sição, necessitam de grande quantidade d'alimen-
to; e a de certas formas particulares da agua, que 
mesmo em presença de diminutíssimas quantida
des de alimento, fartamente se multiplicam. 

Em certos casos, como em poços e em nascen
tes de fontes, podem as d'esta ultima classe, em 
aguas puras, apresentar, por uma reproducção rá
pida, números elevados. 

Outro tanto não succède em aguas- de superfi
cie, em que se não faz essa reproducção; depen
dendo, portanto, os números encontrados da quan
tidade de materia orgânica n'ellas introduzida, 
quer ella provenha da superficie do solo, quer de 
sewage, elevando-se tanto mais esses números 
quanto maior for a polluição. 

E' para a distincção entre estes dous grupos 
que a reducção a 48 horas do tempo de incuba
ção das placas de gelatina, tem uma grande utili
dade, porque é caracter commum ás do primeiro 
grupo desenvolverem-se muito lentamente, ao pas
so que as do segundo grupo, ao fim d'esse tempo, 
formam colónias bem visíveis. 

O exame cuidadoso das placas fornece ainda-
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um outro caracter distinctivo; no caso em que os 
números elevados são devidos á multiplicação das 
bactérias banaes da agua, as colónias pertencem a 
um pequeno numero de espécies, muitas vezes só 
a uma, o que não succède no caso de aguas in
quinadas. 

Alguns auctores procuraram estabelecer classi
ficações de pureza d'agua baseadas unicamente no 
numero de bactérias. 

Assim, Miquel propoz, e por muitos bacterio-
logistas foi acceite tornando-se clássica, a seguin
te tabeliã: 

Bact por cc. 

Agua excessivamente pura . . o a 10 
m 

» muito pura 10 a ioo 
» pura i oo a i :ooo 
» mediocre 1:000 a 10:000 
» impura 10:000 a 100:000 
» muito impura mais de 100:000 

. Mace fixa números inferiores a este, classifi
cando do modo seguinte : 

Bact. por cc. 

Agua muito pura o a .20 
» muito boa 20 a 100 
» bôa 100 a 200 
» mediocre 200 a 500 
» má 500 a 1:000 
» muito má 1:000 a 10:000 
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Sternberg, no seu «Manual of Bacteriology»' 
considera as aguas que contém menos de ioo ba
ctérias por 'ce . provavelmente livres de inquinação 
por drenagem superficial; suspeitas as que conti
verem 500, e provavelmente inquinadas por drena
gem superficial ou por sewage as que contiverem 
mais de 1:000. 

A variedade dos números que cada auetor 
propõe para as suas classificações aliás estabe
lecidas arbitrariamente, prova a difficuldade de 
interpretação d'esté género d'analyse, e indica o 
cuidado que é necessário nas conclusões a tirar. 

Sem fallar da possibilidade d'erros, que com 
um pouco de cautella fáceis são de evitar, prove
nientes d'uma colheita mal feita, ou d'uma inqui
nação durante as operações da analyse, é preciso 
attender á origem da amostra, porque números 
que n'uma agua de fonte a tornam suspeita ou 
mesmo má, podem ser normaes para a d u m rio. 

A analyse bacteriológica quantitativa encontra 
a sua mais cabal appíicação na verificação da effi-
cacia dos filtros que atravessam as aguas destina
das á alimentação d'uma cidade. Um bom filtro 
reduz de 98 ou g 9 % ° numero de bactérias, de 
de modo que uma reducção menor, ou, n'uma se
rie d'analyses, a elevação brusca do numero ha
bitual, revela uma má installação, ou uma pertur
bação do funecionamento. 
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Os bacteriologistas americanos aconselham in
sistentemente o emprego da contagem das coló
nias que se desenvolvem a 37". 

Emquanto esta temperatura, optima para os 
micróbios adaptados á vida sobre os animaes, lhes 
favorece o desenvolvimento, embaraça ou impede 
a multiplicação da maior parte das espécies habi
tantes banaes do solo ou da agua; o que pôde 
fornecer um elemento para julgar se determinada 
inquinação é ou não de origem fecal. 

As -operações são idênticas ás da contagem 
a 20", substituindo nas placas a gelatina por gé
lose, e contando ao fim de 24 horas, tempo suffi-
ciente para o desenvolvimento. 

Além d'isso sabendo-se que o colibacillo e os 
estreptococcus do sewage têm a propriedade de 
decompor a dextrose e a lactose com formação de 
ácidos, addiciona-se ao meio 2 •/„ d'esté ultimo 
assucar e # d'uma solução esterilisada de torne-
sol. 

Examinando d'esté modo aguas muito pollui-
das encontra-se um numero de colónias que egua-
la ou se approxima do que se obtém a 20o em 
gelatina, muitas das quaes avermelham o tornesol; 
com aguas não polluidas, pelo contrario, a relação 
entre as duas contagens baixa para '/ío o u Vi-? e 

as colónias que avermelham o tornesol ou não 
apparecem ou apparecem em numero limitadís
simo. 



I l l 

Analyse qualitativa 
/ 

/ 
A principal accusação/ dirigida contra a ana

lyse bacteriológica qualitativa era que, dando-nos 
a conhecer unicamente o numero de micróbios 
existentes na agua, nada dizia sobre as espécies 
a que pertenciam, sobre a sua pathogenicidade. 
Que importa—dizia-se—que uma agua contenha 
tantas mil bactérias, se ellas podem ser todas ba-
naes ? por outro lado, n'uma outra cuja composição 
bacteriana seja representada unicamente por uni
dades ou dezenas, não poderão esses números, to
tal ou parcialmente, ser devidos á presença de es
pécies pathogenicas? 

Ch. Girard {Revue d'hygiène — 1884 e 1887) 
expressava-se assim: «La statistique des microbes, 
en général, ressemble á celle qui accuserait dans 
une foret 1:000 animaux, sans spécifier leur es
pèce; que ce soient 1:000 lapins, cela ne nous in
quiète guère; mais qu'il y ait sur le nombre un 

3 
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seul lion, la question change de face. Les nume
rations de microbes ont pour nous la même va
leur; tout est compté sans distinction d'espèce . . . 

Aussi longtemps que les hygiénistes compte
ront des bactéries sans savoir si elles sont patho
gènes ou non, je considérerai leurs travaux corn 
me une statistique interessante peut-être, encom
brante á coup sûr (i). 

Conhecidos os agentes etiológicos de febre ty
phoïde e do cholera, e demonstrada a sua transmis
sibilidade pela agua, procurou-se surprehendêl-os 
n'ella e isolal-os. 

Como estes agentes sempre se encontram em 
pequena quantidade na agua, os investigadores 
esforçaram-se por obter meios que, ao mesmo 
tempo que favorecessem o desenvolvimento d'es-
tes, impedissem a proliferação dos micróbios ba-
naes que constantemente os acompanham. 

No caso do bacillo d'Eberth vários processos 
foram aconselhados, procurando obter este resul
tado pela acção d'uma pequena porção d'acido e 
da temperatura de 37o. 

No processo de Parietti emprega-se uma so
lução de acido chlorhydrico (a 4 °/0) e de phenol 
(a 5 %) ; tomam-se 9 tubos que se dividem em 3 
series, de 3 cada uma, contendo ioco de caldo; 
junta-se, aos da 1.» serie, i00 da agua a ensaiar, 
2C0 aos de 2." e 3e0 aos da 3.*; e aos tubos de cada 

(J) Cit. em João Ferreira— 0 bacillo d'Eberth. 1897. 
These do Porto. 
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série a solução de Parietti na proporção de III, 
VI e I X gottas, ao i.°, i.a e 3.0 tubos, respecti
vamente. 

Collocam-se os tubos na estufa a 37o, e ao fim 
de 24 horas examinam-se aquelles que turvaram ; 
e d'aquelles que menos agua e mais acido conti
nham, procura-se fazer o isolamento por meio 
de sementeira em placas de Petri. 

No processo de Peré mistura-se 150e0 de cal
do, 830™ da agua a análysar e 20e0 d u m a solução 
de acido phenico a 5 '«/o; depois de agitar bem, 
distribue-se em dez balões de ioocc de capacidade 
e colloca-se na estufa a 37o. D'aquelles que ao fim 
de 24 horas se mostram turvos fazem-se placas 
para isolamento. 

Vincent aconselhou, para com mais certeza com 
o methodo precedente se evitar o desenvolvimento 
das espécies banaes, a temperatura de 41o. 

Ora, se as condicções fornecidas por estes 
meios são altamente favoráveis á multiplicação 
do bacillo d'Eberth, muito mais o são em relação 
ao coli, que em grande numero sempre acompa
nha aquelle, d'onde resulta que n'estes proces
sos d'enriquecimento os germens especificos podem, 
embora presentes, ser encobertos pelo coli. 

Procurou-se então isolal-o directamente da 
agua, sem enriquecimento prévio, semeando-a em 
placas de gelatina d'Elsner (infusão de batata com 
10 »/0 de gelatina e 1 »/0 de iodeto de potássio). 

As experiências de Laws e Andrews, que não 
poderam isolar o bacillo d'Eberth do sewage de 
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Londres, e que n'uma longa série de placas feitas 
com sewage d'um hospital onde estavam interna
dos quarenta typhosos, só encontraram duas co
lónias d'esse bacillo, demonstram á evidencia as 
poucas probabilidades d'êxito que taes investiga
ções devem ter na agua. 

Reconhecida esta difficuldade, e provado por 
repetidas experiências que na agua é muito res-
tricta a vitalidade das bactérias pathogenicas, pro-
curou-se resolver a questão indirectamente. 

Se é o sewage que habitualmente véhicula para 
a agua esses germens pathogenicos, desde que 
se demonstre a existência d u m a inquinação fecal, 
provada fica a possibilidade da existência d'esses 
germens. 

Ora, de todos os micróbios das fezes o mais 
abundante é o coli, d'onde se concluiu, que toda 
a agua que o contivesse era inquinada por maté
rias fecaes, e portanto condemnada. 

Não tardou, porém, a demonstrar-se que o B. 
coli existia, não só no intestino humano, mas no de 
muitos outros mammiferos, aves, peixes, etc., che
gando mesmo alguns auctores, Kruse entre ou
tros, a afhrmar que elle não era uma forma cara
cterística do tubo intestinal, mas um saprophyta 
largamente distribuido por toda ã parte, no ar, no 
solo, e na agua. 

Abba e Moroni, estudando amostras de litro 
de aguas não polluidas de Turim e da sua visinhan-
ça, concluiam que o B. coli era um micróbio ba
nal da agua, sem importância sanitaria. 
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Weissenfeld, n u m a serie de 30 amostras d'a-
guas suppostas puras e 26 suppostas inquinadas, 
empregando icc e em caso negativo '/2 litro, affir-
mava que este micróbio se podia isolar quer de 
boas, quer de más aguas, bastando para isso em
pregar quantidades sufificientes d'agua, negando 
por consequência todo o valor sanitário a esta 
prova. E' necessário dizer que como B. coli clas
sificava todos os bacillos de tamanho medio, mais 
ou menos moveis, ás vezes immoveis, que não to
mavam o Gram, dando na gelatina colónias em 
folha de videira, e formando gazes na gélose as-
sucarada, caracteres estes que são insuficientes 
para a identificação do micróbio considerado. 

Pouco a pouco, porém, vão-se tornando conhe
cidos factos e experiências que inteiramente mo
dificam o aspecto da questão. 

Freudenreich (1895) verificando que em aguas 
puras o B. coli ou não existia, ou existia em pe
quena quantidade, sendo preciso empregar 100 
ou mais c. c. para o isolar, ao passo que em aguas 
polluidas sempre se encontrava, e em tanto maior 
numero quanto maior fosse a polluição, indicava 
a necessidade de considerar o numero de coliba
cillus. 

A pesquiza do coli sob o ponto de vista quan
titativo tem sido fecunda em resultados prá
ticos. 

Houston, com o fim de verificar se as enxur
radas podiam carrear para a agua micróbios cara
cterísticos do sewage, só em 1 o de 46 analyses de 
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terras, encontrou o coli, e d'essas, g eram evidente
mente polluidas por matérias fecaes. 

E concluía: «The relative abondance of B. coli 
in pure and impure substances is so amazingly 
different as to lead us to suspect, that not only 
does B. coli not nourish in nature under ordina
ry conditions, but that it tends to even lose its vi
tality and die.» 

Horrocks verificou que facilmente se isolava 
o B. coli de icc de agua a que experimentalmen
te juntara sewage na proporção de 7)00:0oo-

Com o fim de verificar a efficacia dã filtração 
ou da purificação que naturalmente se dá nos 
r iospolluidos, tem sido largamente estudado na 
America do Norte este assumpto. 

Fuller encontrou 6o vezes o B. coli em ioo amos
tras de iou d'agua do Ohio; depois de filtrada, só 
o encontrou em 50 % das amostras de 50.°° 

No Merrimac, junto a Lawrence, a media de 
colis durante o anno de 1898 era de 47 por c. c ; de 
117 amostras d'esta agua, depois de filtrada, só 9 
continham 1 bacillo por c. c. Durante o anno se
guinte a media de colis no rio foi a mesma, á sa
bida do filtro só 24 °/0 das amostras de icc o conti
nham e a percentagem baixava para 4 °/0 quando 
era examinada a agua que, depois de permanecer 
algum tempo n'ura reservatório, era colhida nas 
torneiras de distribuição. 

Jordan, estudando a auto-purificação dos rios 
Desplaines e Illinois, depois de receberem o se
wage de Chicago, encontrava o B. coli em 33 •/„ 
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das amostras de o,ce ooooi de sewage recente, e 
quasi constantemente nas de o,cc oooi; no Illinois 
sete vezes em vinte e oito, em o,ocooooi, vinte e 
oito vezes em trinta e duas, em o,00oooi. Vinte e 
sete milhas abaixo só obtinha resultados positi
vos, onze vezes em vinte, em o,ocooi, vinte ve
zes em trinta, em o,ccoi, e vinte vezes em trinta 
e trez, em o,cci. Em A very ville, cento e cincoenta 
e nove milhas abaixo de Chicago, o B. coli só era 
isolado 4 vezes em vinte sete em o,oci, e trinta 
vezes em trinta e uma em icc. 

Petruschky e Pusch, procurando resolver o 
problema-^até que ponto a presença do B. coli pôde 
ser applicada como indicador da "inqumação da 
agua por matérias fecaes—tiram das suas nume
rosas investigações as conclusões seguintes: 

«I—A ubiquidade do B. coli não pôde de modo 
algum ser confirmada. Repetidamente fizemos 
analyses d'agua nas quaes não existia nenhum 
B. coli na quantidade d'agua de que dispú
nhamos. 

II—Em algumas aguas puras de fonte, não se 
encontra o B. coli mesmo em porções de 3/* de li
tro, e em aguas pouco polluidas em 100, 10 e tal
vez i0 0 . 

III—Em aguas fortemente polluidas, espe
cialmente aguas de rio, foi o coli sempre encon
trado; por meio da determinação quantitativa do 
coli, pôde obter-se uma boa medida da inquinação 
fecal da agua. 
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IV—As differenças encontradas na extensão 
de polluição pelo coli nas aguas superficiaes eram 
tão grandes, que differiam umas das outras mais 
do que um milhão de vezes . . .» 

Mais modernamente Vincent, retomando a 
questão, estabelece— «que o B. coli não existe em 
todas as aguas,» — «que é o intestino o habitat na
tural do bacillo d'Escherich» —e que «a quantidade 
de coli-bacillos contidos n'uma agua está em rela
ção com a natureza da polluição», «devendo a 
analyse bacteriológica preoccupar-se menos da 
presença pura e simples do B. coli, do que da 
maior ou menor abundância d'esté micróbio na 
agua». (J) 

Estabelecido, pois, que é o sewage que mais fá
cil e abundantemente pôde introduzir na agua 
quantidades elevadas de coli-bacillos, a investiga
ção do coli, sob o ponto de vista quantitativo, 
adquire um grande valor. 

Vários processos tem sido aconselhados com 
este fim. 

No de Proskaùer e Eisner procura-se contar 
directamente os colis, semeando a agua em placas 
de Petri contendo gelatina d'Elsner. 

Sem fallar da diíficuldade de por este proces
so distribuir nas placas quantidades d'agua supe
riores a i.cc (por ex. ioocc em ioo placas), quês 

(r) Sur la signification du «Bacillus coli» dans les eaux 
potables. H. Vincent—{Annales de l'Institut Pasteur—Avril? 
1905). 
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tempo se gastaria em identificar todas as colónias 
que, suspeitas de coli, germinassem nas placas ? 

No Laboratório de Bacteriologia do Porto o 
methodo seguido é o de Petruschky, \*) lévemen. 
te modificado. 

D'elle me vou occupàr mais minuciosamente. 

* * 

O methodo baseia-se no facto, de que já faliei, 
de, quando se colloca na estufa a 37o agua addi-
cionada de caldo, certas espécies bacterianas, que 
por isso se chamam thermophilas, rapidamente 
pullularem, turvando o liquido, e abafando o desen
volvimento das espécies banaes da agua. 

Se ao fim de 24 horas o liquido se mostra uni
formemente turvo, é certa a presença de espécies 
thermophilas, das quaes as mais communs são: 
q B. coli, o B. faecalis alcaligenes, e o B. subtilis 
(mais raro) (a) 

I1) Petruschky und Pusch. Bacterium coli ais indicator 
fur Eãkalverunreinigung von Wãssern. Zeitsehrift fi}r Hy
giene, 1903. 

(2 ) Os auctores do methodo referem ter encontrado fre
quentes vezes um outro bacillo, que donominam B. typhoïdes 
liquefaciens, morphologica e biologicamente semelhante ao B.. 
d'Eberth do qual se distingue comtudo, á parte a seró-rea-
eção, por liquefazer rapidamente a gelatina. 

Este bacillo já foi encontrado na Foz, na fonte da Canta
reira, em 1904. 
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De todos os micróbios thermophilos, porém, o 
mais abundante em aguas inquinadas, é, com cer
teza, o-coli ' 

Procede-se da maneira seguinte : se a agua, 
pela sua origem, é reputada pura, ou relativamen
te pura, tomam-se quatro balões contendo ioo, 75, 
50 e 25e0 e 3 tubos contendo iooc de caldo; aos 
balões junta-se, da agua a analysar, porções eguaes 
ás de caldo n'elles contido, e aos tubos d'ensaio 
10, 1 e o, 1 cc. 

.Se suspeitarmos que a agua é fortemente in
quinada põe-se de parte os balões, e semeiam-se 
pequenas quantidades d'agua apenas; para isso fa-
zem-se as diluições seguintes: 

Tendo previamente preparado 3 balões com 
99cc de agua de torneira esterilisada, por meio de 
pipetas, junta-se ao i.° um centímetro cubico da 
agua a analysar; d'esta i.» diluição toma-se ioc 

que se addiciona ao z.°, e d'esté ico ao 3.0. D'esté 
modo se obteem as diluições V100, Vioo.:0oo e Vj.otoooo. 

Aos tubos de caldo, que na occasião são con
venientemente rotulados, junta-se depois 

da agua não diluida i00 e o,00i 
da i.a diluição icc e o,oci 
» 2 . a » ; . . . i c o e o , o c i 
» 3." » ico e o,cci 

isto é, quantidades d'agua gradualmente decres
centes de icc a o,ccooooor. 

Misturada a agua com o meio nutritivo, collo-
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cam-se os tubos na estufa a 37o e observam-se ao 
fim de 24 horas. 

Supponhamos que ao fim d'esse tempo turvou 
a serie de tubos desde ioc até o,c cooi, ficando lím
pidos os restantes; a agua terá o titulo thermo-
philo 0,001. 

E ' nos tubos turvos que vamos procurar o 
coli, que em geral se encontra n u m dos dous tu
bos inferiores da serie; podemos já n'esta occasião 
obter uma forte presunção da presença do coli, ad-
dicionando 2 % de glucose ao caldo que serve para 
a determinação do titulo thermophilo; d'esté modo, 
nos tubos que contiverem esta bacteria, a sua 
presença é indicada pelajormação de gazes. Outro 
signal a aproveitar é o cheiro desagradável, feca-
loide, que os tubos que o contém espalham, quan
do se destapam. 

Apartam-se, pois, os dous tubos inferiores da 
serie, e de cada um d'elles retira-se, por meio 
d'um õse, uma gotta que se dilue em ioooc de 
agua esterilisada; de cada uma d'estas diluições 
fazem-se, para isolamento, duas placas de gélose, 
uma com o,cc 1 e outra com uma gotta, que se 
examinam depois de 24 horas de permanência na 
estufa a 37o. 

Supponhantos que só encontramos o coli no 
tubo de o,c coi; a agua terá o titulo coli-bacil-

lar 0,01. 
O methodo pôde tornar-se muito mais rigoroso 

fazendo sementeira de quantidades intermédias. 
E ' o que se costuma praticar no Laboratório de 
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Bacteriologia do Porto, quando se analysa agua 
da Companhia. Sabendo-se que os titulos thermo-
philo e colibacillar d'esta agua oscillam entre 
icc e o,cci, semeiam-se nos tubos as seguintes 
quantidades: i,cc o,cc8, o,cc6, o,cc5, o,cc4, o,cc3, o,cc2, 
o,':ci, o,ocoi e o,coooi. 

O isolamento do coli pôde ser altamente facili
tado, addicionando, como aconselha Wurtz, á gé
lose, cuja reacção é alcalina, 2 °'0 de lactose e i'!c 

de uma solução neutra, esterilisada de tornesol. 
Visto que esta bacteria tem a propriedade de fer
mentar os assucares com formação d u m excesso 
d'acidos, procedendo d'esté modo, as colónias de 
coli apparecem como pequenas gottas vermelhas 
n'um fundo azul. 

Não é, comtudo, somente o coli que produz 
esta apparencia nas placas; muitos outros micró
bios o podem fazer, de maneira que é necessário 
isolar em gélose e identificar as colónias suspeitas. 

Pode considerar-se coli—um bacillo curto, 
muitas vezes quasi um coccus, pouco movei umas 
vezes, immovel outras, dando nas placas de agar 
de Wurtz colónias vermelhas, espessas de con
torno regular; e nas estrias em gélose uma massa 
branca, espessa, bastante característica; que fer
menta a glucose e a lactose com formação de ga
zes; que dá na batata um crescimento rápido, es
pesso, castanho avermelhado; que coagula o leite; 
que avermelha o soro de leite tornesolado; que não 
liquefaz a gelatina; que reduz os nitratos; que for
ma indol no soro physiologico peptonado; e tor-
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na amarello canário com fluorescência verde os 
meios, gélose ou caldo, contendo glucose e verme
lho neutro. 

Succède, porém, que determinados organismos 
isolados tenham perdido uma ou mais d'estas pro
priedades; assim uns fermentam pouco energica
mente os» assucares; outros não reduzem os nitra
tos; outros não formam indol; outros ainda, não 
coagulam o leite; essas formas atypicas incluem-se 
no grupo dos para-colibacillos. 

Cada auctor aconselha um certo numero de 
reacções, considerando verdadeiros colis, só áquel-
les bacillos que fornecem resultados positivos em to
das ellas, e para-colis, aquelles a que faltam uma 
ou duas. 

D'esté modo a classificação é um pouco arbi
traria, o que não tem na pratica grande importân
cia, desde que se demonstre que organismos de
finidos como colis por uma dada serie de reacções 
existem em aguas reconhecidamente polluidas, e 
não se encontram em aguas puras. 

No Laboratório de Bacteriologia do Porto a 
identificação do coli, faz-se pela seguinte maneira: 

Nas placas de gélose lactosada tornesolada. 
que serviram para isolamento das espécies exis
tentes nos tubos em que se determinou o titulo 
thermophilo, escolhem-se aquellas colónias que 
pelo seu aspecto fazem suppôr serem de coli; e 
d'ellas, retirando-as cautelosamente com a ponta 
da faca, fazem-se culturas em estria em gélose 
ordinária. 
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Ao fim de 24 horas de permanência na estufa 
a 37o examinam-se as culturas obtidas; e se o seu 
aspecto macroscópico e microscópico corresponde 
ao do coli fazem-se com ella sementeiras em tubos 
de fermentação contendo caldo glucosado e lacto, 
sado, em leite, em gélose lactosada tornesolada, 
em gélose ou soro physiologico lactosado com 
vermelho neutro, em soro physiologico peptonado, 
em gelatina (picada) e em batata (estrias). 

Ao fim de 24 horas examinam-se as três pri
meiras culturas; se nos tubos de fermentação os 
gazes enchem de um a dous terços do ramo fe
chado, se o leite aquecido sobre a chamma do 
bico de Bunzen coagula, e se a gélose torneso
lada, azul na occasião da sementeira, avermelhou, 
os resultados são considerados positivos e nota
dos nos boletins. 

Ao fim de 48 horas examinam-se as culturas em 
batata, e as dos meios que contém vermelho neu
tro; e serão consideradas reacções positivas, na ba
tata o apparecimento ao longo da estria d u m a 
massa espessa, acastanhada, côr que também to
ma toda a batata; nos meios contendo vermelho 
neutro, a mudança de côr para arrfarello canário 
com fluorescência verde. 

Estas duas reações nem sempre são apparen
tes ao fim de 48 horas; n'este caso tornam-se a 
collocar na estufa e examinam-se 24 horas de
pois juntamente com a agua peptonada. A este 
tubo, depois de arrefecido, junta-se successivámente 
i c. c. d'uma solução a 0,02 % de nitrito de sódio ou 
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potássio e i c. c. de acido sulfúrico diluido (partes 
eguaes de acido sulfúrico puro e agua); deixa-se 
em sitio fresco e uma hora depois verifica-se se o 
liquido tomou a cor rosada ou vermelha caracte
rística do indol; muitas vezes a cor apparece logo 
ou poucos minutos depois de se juntar o acido 
sulfúrico. 

O tubo de gelatina é conservado na estufa a 
20° durante 7 dias e se ao cabo d'esse tempo a ge
latina não está liquefeita, a reação é considerada 
positiva. 

A technica seguida em França para a determi
nação quantitativa do coli é um pouco différente. 

Alb. Gautié, H. Vincent e Dienert (Annales de 
l'Institut Pasteur, février, avril et septembre, 1905) 
reconhecendo a necessidade d'essa determinação 
aconselham o uso de meios phenicados, segundo 
o methodo de Peré, para o enriquecimento prévio 
da amostra, ligando Vincent, seguindo n'isso os 
bacteriologistas inglezes, grande importância á 
pesquiza dos micróbios da putrefacção e á dos 
anaeróbios. 

Com o fim de confirmar o valor da presença 
do coli como testemunha da inquinação fecal, pro
curaram alguns bacteriologistas determinar na 
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agua outros micróbios, como elle habitantes do 
tubo intestinal; n'este sentido investigaram prin
cipalmente os estreptococcus do sewage e os ana
eróbios esporulados. 

Comtudo, se, encontrados nas placas, organis
mos que a estes e a outros grupos pertençam (Pro
teus, B. subtilis, B. aerogenes, B. cloacae, que egual-
mente se encontram no sewage) merecem ser to
mados em consideração e' consignados na analyse, 
por não terem uma significação tãio precisa como 
o coli, é desnecessário fazer investigações directas 
sobre elles. 

* * 

Uma das qualidades que mais recommenda 
o methodo de Petruschky é a considerável econo
mia de tempo a dispender, quando se tenha de 
fazer uma serie grande de analyses; das nume
rosas observações concluiu elle que em aguas for
temente inquinadas o titulo thermophilo geral
mente coincide com o titulo coli. 

Por isso, quando rapidamente quizermos inves
tigar a qualidade de uma agua, a simples deter
minação do titulo thermophilo fornece uma va
liosíssima informação, podendo considerar-se livre 
de inquinação aquellas que não turvarem o caldo 
ou cujo titulo thermophilo for muito baixo, sendo 
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dispensável continuar a analyse; se, pelo contrario, 
o T. thermophilo for elevado, é conveniente pro-
longal-a até á determinação quantitativa do coli. 

Os bacteriologistas norte-americanos usam um 
processo semelhantemente rápido, a que já ante
riormente me referi, que denominam prova pre-
sumptiva (presumptive test); ao caldo juntam 2 °/0 

de glucose e a incubação é feita em tubos de fer
mentação; se, no ramo fechado d'estes, ao fim de 
24 horas apparecem gazes que enchem 25 a 75 
°/0 da sua capacidade, a presença de coli é certa 
e a prova considerada positiva; se os gazes só en
chem de 10 a 25 °'0 do tubo, a reacção é conside
rada positiva, mas atypica, e negativa se a quan
tidade de gazes é inferior a 10 °/0. 

Demonstrado, pois, que na agua a presença do 
coli, habitante normal do intestino do homem e 
dos- animaes significa, quando em quantidades 
elevadas, uma inquinação fecal recente, à sua pes-
quiza adquire um valor d'informaçao preciosa, 
quanto á qualidade sanitaria d'uma agua de be
bida. 

Comtudo, se números elevados são prova evi
dente de inquinação recente, e se pelo contrario 
a sua ausência, ou a sua presença apenas em vo
lumes grandes, (ioocc ou mais) não tem significa
ção sanitaria especial, torna-se mais difficil esta
belecer o valor d'aguas de titulo colibacillar me
dio. 

Whipple, baseado n'um grande numero de ana
lyses d'aguas, différentes no ponto de vista sani-

1 
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tario, desde aguas de nascentes situadas em luga
res deshabitados, e portanto provavelmente puras, 
até aguas reconhecidamente polluidas, propoz a 
classificação seguinte, geralmente admittida pelos 
bacteriologistas norte-americanos : 

Agua pura , 
» rasoavelmente pura . 
» suspeita , 
» provav. te inquinada . 

Agua inquinada. . . . 

Titulo coli 

O.Olcc O.lcc Ice lOcc 

0 O O O 
0 O O + O o + + O + + + + + + + 

+ + + 
+ + 

Conjugando o T. thermophilo com T. coli, J. 
da Camará Pestana (') adopta os seguintes limites : 

Agua muito pura. 
» potável. . . 
» suspeita . . 

ma 

T. coli T. thermophilo 

0 O 

1 0,1 

0 , I 0,1 
<o , i <o , i 

(") Polytechnia—n.° 2—1905—Aguas potáveis sob o 
ponto de vista hygienico. 
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E' nos casos duvidosos que a analyse chimi-
ca, aliás sempre para desejar, pôde decidir da 
classificação a dar á agua. 

Na analyse chimica a interpretação deve ba-
sear-se sobretudo nas cifras de Az ammoniacal e ni
troso, e no de materia orgânica, porque estes com
postos, fácil e rapidamente transformáveis, clara
mente indicam uma polluição recente; pelo con
trario, os nitratos, termo final da oxydação do Az, 
e os chloretos, não têm uma significação tão.pre
cisa, visto que taes compostos podem egualmente 
existir n u m a agua recentemente inquinada, e 
n u m a outra já naturalmente purificada. 

Os resultados da analyse bacteriológica têm 
maior precisão; se n'uma agua é impossível, em
bora se semeiem algumas centenas de centímetros 
cúbicos, isolar o coli, ou se tem um titulo coli-
bacillar muito baixo, coincidindo este facto com 
cifras diminutas na analyse quantitativa, nenhuma 
duvida pôde haver da sua inocuidade, e esta cer
teza não a pôde dar a analyse chimica. 

De resto,- desde que o que nós pretendemos 
evitar na agua de bebida é a presença de bactérias 
pathogenicas, principalmente das provenientes do 
tubo intestinal, evidentemente a presença d'outras 
não pathogenicas da mesma origem está em 
muito mais estreitas relações com aquellas do que 
qualquer composto chimico. 

Na seguinte tabeliã apresento os resultados 
obtidos pelos dois methodos, n u m pequeno nu
mero d'amostras d'aguas de différentes origens. 
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As determinações da analyse chimica foram 
effectuadas pelos processos seguintes : 

Uesiduo iiaso a lO0°. — Obtido por evaporação de 
quantidade conhecida d'agua em capsula de platina, seccando 
o resíduo na estufa a 100°, e pesando depois de arrefecido no 
exsiccador. 

Resíduo calcinado ao rubro.—O residuo da opera
ção anterior é levado ao rubro sombrio, até calcinação com
pleta. Pesa-se depois de arrefecido. 

Perda jtnr calcinação,- Determinada pela differença 
entre as duas operações anteriores. 

Oxydabilidadc.—Determinada em soluto acido, pelo 
permanganato de potássio, segundo o methodo de Kubel. 

Grau hydrotimétrico.—<Em graus francezes). Medido 
pelo soluto de sabão. 

Az ammoniacal. — Peaqaiznão pelo reagente de Nessler 
e doseado pejo mcthodo colorimetrico (Frankland e Arms
trong) por meio do mesmo reagente. 

Az nitroso. — Pesquizado pelo acido sulfúrico e pela 
metaphenilenadiamina, segundo o methodo de Griess. 

As nítrico. — Doseado pelo processo colorimetrico de 
Granval-Lajoux. baseado na transformação do acido nítrico 
em trinitrophcnato d'ammonio, em presença do acido sulfo-
phenico e da ammonia. 

Chloretos.—Pelo processo volumétrico de Mohr. 

Sulfatos.—-Doseados, pesando o sulfato de baryo obtido 
precipitando o acido sulfúrico pelo chloreto de baryo em pre
sença d'uni pequeno excesso de acido chlornyr'rico. 

Cul. —Determinada, pesando a eal anhydra obtida pela 
calcinação do oxalato de cálcio precipitado pela addicçào de 
ammonia e oxalato d'ammonia. 
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A P P E N D I C E 

Sendo necessário, para poder obter resultados 
comparáveis, empregar meios sempre idênticos, 
visto que pequenos desvios de composição e 
mesmo de preparação podem influenciar enorme
mente o desenvolvimento das bactérias, indico os 
processos de preparação d'alguns meios taes como 
são aconselhados pela «American Public Health 
Association». 

Gelatina padrão Gélose padrão 
(Standard gelatin) (Standard agar) 

1 1-Ferver 15 gr. de gélose 
em fios em 500 gr. d'agua du
rante meia hora: refazer o peso 
de 500 gr. 

Deixar arrefecer até cerca 
! de 60» C. 

_ 2-Infundir 500 gr. de carne ! 2-Infundir 500 gr. de carne 
limpa durante 24 horas em limpa em 500 gr. de agua des-
1000 o d'agua destillada. í tillada, durante 24 horas, 

a—Compensar o peso perdido por evaporação. 
4—Filtrar a infusão atravez de flanella. 
5—Pesar o filtrado. 
6-Juntar 1 °/0 de peptona ' 6-Juntar 2 °/0 de peptona 

de Witte e 10 °/„ de gelatina de Witte. 
em folhas (marca dourada). 
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7_iAqueeer ft ban' o-maria, mexendo sempre até dissolver 
a peptona e a gelatina, não deixando elevar a temperatura 
acima de 60° C. 

8 I 8-Neutralizar. 
9 9-A 500 gr. da infusão de 

! carne juntar 500 cc. da gé
lose a 3 °/o mantendo a tem
peratura abaixo de 60° C. 

10—Aquecer sobre agua fervente durante 30 minutos. 
11—Compensar o peso perdido por evaporação. 
12—Titular, depois de ferver 1' para expulsar o gaz carbó

nico. 
10—Ajustar a reacção a 4- 1 °/0 pela addição, conforme fôr 

preciso, de acido chlorhydrico ou de soda. 
14—Ferver sobre a chamma, durante 2 minutos, mexendo 

sempre. 
15—Compensar o peso perdido por evaporação. 
16—Filtrar atravez de algodão e de flanella até o liquido 

passar claro. 
17—Titular. 
18—Distribuir ein tubos. 
19-Esterilisar durante 15 minutos no autoclave a 110°. 
20—Guardar na geleira em atmosphera húmida. 

Caldo peptonado 

1—Infundir 1:000 gr. de carne limpa em 2:000 cc. de agua 
destillada, na geleira, durante 20 horas. 

2—Compensar o peso perdido por evaporação. 
3—Filtrar atravez de um panno. 
4—Titular, registrando a reacção do filtrado. 
5 - Pesar a infusão. 
6—Collocar a infusão a banho-maria, mantendo a tempera

tura inferior a 60° C. 
7—Juntar 1 °/0 de peptona de Witte. 
8—Titular depois de dissolvida a peptona. 
9—Neutr alisar. 

10—Aquecer sobre agua a ferver durante 30 minutos. 
11—Eeparar o peso perdido por evaporação. 
12—Titular. 
13—Ajustar a reacção ao ponto desejado ( + 1,5 % ) • 
14—Ferver durante 5 minutos sobre a chamma, mexendo 

sempre. 
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15—Reparar a perda de peso por evaporação. 
16—Filtrar atravez de algodão repetidas vezes até o liquido 

passar limpido. 
16—Titular, para verificar se se mantém a reacção desejada. 
18—Distribuir em tubos e esterilisar. 



CONCLUSÕES 

E' indispensável o conhecimento da origem 
da amostra d'agua a analysar, para poder inter
pretar os resultados obtidos. 

A analyse bacteriológica pôde por si só, em 
muitos casos, classificar sanitariamente uma agua. 

A analyse chimica, comtudo sempre para de
sejar, não é sanitariamente tão directa como a ba
cteriológica. 

Na analyse bacteriológica quantitativa é ne
cessário usar meios de composição idêntica, sendo 
conveniente reduzir para 48 horas o período de 
incubação das placas. 

Sendo muito difficil, com os actuaes processos 
de technica bacteriológica, isolar o bacillo d'Eber-
th, o exame bacteriológico deve visar o isola-
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mento e identificação d'outras espécies, como elle 
d'origem intestinal. 

Deixando de parte outros micróbios cuja signi
ficação não é tão precisa, tem a maior importân
cia a investigação do coli, sob o ponto de vista 
quantitativo. 

O processo mais recommendavel para esta in
vestigação é o de Petruschky, modificado segun
do a pratica dos bacteriologistas norte-americanos 
pela addicção de glucose ao caldo que serve para 
a determinação do T. thermophilo. 

Apesar de arbitraria, acceito a classificação de 
Whipple, de—aguas puras, as que teem um titulo 
coli egual a 100 ou menor;—relativamente pu*as, 
as de titulo coli egual a 10; suspeitas as de titulo 
coli egual a i ;—provavelmente inquinadas, as de 
titulo coli egual a o, i ; e—inquinadas as de titulo 
coli egual ou superior a 0,01. 

Na agua da Companhia attribuo as cifras rela
tivamente elevadas do T. thermophilo e do T. coli 
a uma filtração imperfeita. 



PROPOSIÇÕES 

Anatomia — Pela sua estructura, ao intestino gros
so deve o homem os mais graves accidentes da 
sua existência. 

Phy8ÍologÍa — Os alimentos mais appetecidos são 
os mais facilmente digeridos. 

PatholOQÍa geral — O s modernos estudos sobre a 
febre paratyphoide fornecem notáveis argu
mentos á theoria Rodet-Roux sobre o proxi
mo parentesco do coli e typhico. 

Anatomia pathologica — No homem ha só uma es
pécie de pneumonia, e essa é produzida pelo 
pneumococco.. 

Pathologia externa — No tratamento das inflama
ções agudas e das suppurações deve sempre 
tentar-se o methodo de Bier. 

Pathologia interna — A acetonuria não mede a 
acetonemia. 

Therapeutica — Os purgantes salinos são o melhor 
desinfectante intestinal. 

Medicina operatória — D u m a maneira geral, nas 
fracturas comminutivas prefiro a resecção á 
amputação. 

Hygiene — Impõe-se uma remodelação completa ' 
do abastecimento d'agua da cidade. 

Partos — A abertura do fundo de sacco posterior 
da vagina impõe-se nos casos de abscesso 
pélvico. 

Medicina legal — Os progressos da cirurgia tem 
limitado e limitarão ainda o âmbito de prognos
tico medico-legal. 

Visto. Pode imprimir-se. 

(Pinho, Moraes Caldas, 
P r e s i d e n t e . D i r ec to r . 
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