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1. RESUMO 
Durante uma aula teórica de microbiologia, obteve-se  uma amostra positiva na 

prova confirmativa de pesquisa de coliformes fecais de um reservatório doméstico 

numa residência nas proximidades da FMIt (Faculdade de Medicina de Itajubá). 

Dessa forma, despertou-se a curiosidade de estudarmos a contaminação da água 

dos reservatórios das repúblicas e avaliar o conhecimento pelos estudantes de 

medicina sobre a necessidade da limpeza dos reservatórios regularmente. Sendo 

assim, entrevistaram-se 25 acadêmicos e 44% destes, tinham conhecimento de que 

a limpeza periódica seria necessária para a potabilidade da água consumida nas 

repúblicas. Nenhuma amostra, das 25 avaliadas, foi positiva nos testes 

confirmativos.  

2. INTRODUÇÃO  

Água potável  é o tipo de água aceito para o consumo humano cujos parâmetros 

microbiológicos, físicos, químicos e radioativos atendem ao padrão de potabilidade. 

No entanto, o tratamento pode até ser adequado, mas ao ser armazenado nas 

caixas d’água se contaminam devido a má conservação². A Escherichia Coli é 

transmitida pelo contato fecal-oral e trata-se de bactéria Gram negativa, que pode 

causar diarréia3. Tal microorganismo deve ser ausente em uma amostra de 100 ml 

de água, para esta ser considerada tratada ou potável¹.  

Justificativa: A identificação de coliformes, de uma amostra de água na aula de 

microbiologia, despertou a possibilidade do desconhecimento da população 

acadêmica sobre a necessidade de limpeza dos reservatórios domésticos.  

      3. OBJETIVOS  
Avaliar a presença de coliformes fecais dos reservatórios e do desconhecimento dos 

acadêmicos sobre a importância da limpeza dos reservatórios domésticos. 

4. METODOLOGIA 
Utilizou-se um questionário elaborado para este estudo e as entrevistas dos 

acadêmicos moradores foram simultâneas às coletas das amostras. A escolha das 

moradias foi aleatória e fora baseado no “Google MAPS” para garantir que a 

localização da mesma seria próxima da FMIt. A análise bacteriológica das 25 

amostras segue o esquema abaixo e técnica utilizada em pratica no Laboratório de 

Microbiologia da FMIt4, com fase presuntiva e confirmativa. Três amostras de cada 
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república foram coletadas e armazenadas em recipientes do Laboratório 

Microbiologia da FMIt(LMF), sendo processadas 9 amostras  por semana. Na fase 

de pesquisa presuntiva analisou-se 03 concentrações de amostras diferentes (0,1μl/ 

1ml/ 10ml) no caldo de Lactosado e na Placa Ágar-Nutriente (AN) foram duas 

concentrações (0,1μ/1ml). 

  
5.DESENVOLVIMENTO 

Foram feitas visitas domiciliares nas proximidades da faculdade, onde foram 

respondidos pelos acadêmicos moradores os questionários e feitas as coletas das 

amostras colhidas das torneiras das pias das cozinhas dos domicílios. Anteriormente 

à pesquisa, não foi feito nenhum trabalho de conscientização na comunidade 

acadêmica sobre a necessidade da limpeza dos reservatórios domésticos visando a 

potabilidade da água consumida por eles. 

6.RESULTADOS PRELIMINARES 

Dos 25 acadêmicos entrevistados, apenas 11/25 tinham conhecimento da 

importância da limpeza do reservatório e somente 10/25 utilizavam a água para 

consumo. Os pesquisadores observaram que nenhum dos reservatórios 

pesquisados era subterrâneo. Das 25 amostras coletadas, apenas duas foram 

positivas na fase presuntiva (caldo Lactosado) e todas foram negativas na placa de 
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AN. Para as duas amostras positivas encontradas, não houve crescimento de 

bactérias E.coli na fase confirmativa (caldo Verde-Brilhante). 
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