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INTRODUÇÃO: IMPORTÂNCIA DA ÁGUA EM TERMOS DE CONSUMO HUMANO E
INDUSTRIA ALIMENTAR

A água é o elemento mais importante para os seres vivos e dela dependem todos os
processos da vida (7).
Desde os tempos ancestrais que a água é usada como um meio de higienização
(pessoal e material), dispersão, transporte e deposição de resíduos, de regadio e de
recreio. Com a industrialização e consequente aumento da população, fizeram
disparar as necessidades de utilização de água, tal como a qualidade do seu
abastecimento (6). É um recurso indispensável à grande maioria das actividades
económicas, nomeadamente da agricultura e da indústria (centrais termoeléctricas e
nucleares, produção de energia (vapor) e arrefecimento em fábricas, na produção e
transformação de produtos alimentares) com uma influência decisiva na qualidade de
vida das populações, nomeadamente nas áreas do abastecimento de água, drenagem
e tratamento de águas residuais, processos com forte impacto na saúde pública. (4)

Figura 1 - Sequência de desenvolvimento da qualidade da água nos países industrializados (6)

Entre as principais causas de contaminação e degradação dos ecossistemas
aquáticos superficiais e subterrâneos, podemos destacar a progressiva e desordenada
urbanização das cidades, que resulta na ocupação de áreas inadequadas para
moradia,

sem

infra-estrutura

mínima

de

saneamento

básico

necessários.

Consequentemente, acumulam-se os problemas relacionados com este panorama, o
que contribui, de diversas formas, para a degradação da qualidade dos recursos
hídricos disponíveis, para o enorme índice de doenças provocadas pelos baixos
índices de salubridade, assim como para o agravamento da degradação ambiental em
geral. A ausência ou a precária protecção dos recursos hídricos, particularmente das
excretas humanas ou de animais, pode introduzir uma série de organismos
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patogénicos, tais como vírus, bactérias, protozoários ou helmintas de origem intestinal,
tornando a água um veículo de transmissão de doenças. (8)
A qualidade da água na sua origem é alterada pelo uso de químicos (pesticidas) e
outras substâncias nos solos, descargas poluentes em rios e ribeiras, conjuntamente
com as contribuições atmosféricas, geográficas, actividade humana e saúde aquática.
Estas acções interferem tanto na qualidade das águas superficiais como nas
subterrâneas, devido às interligações que existem entre elas.

Figura 2 - Figure 2 – inter-ligações entre massa de água superficiais e subterrâneas (6)
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CARACTERIZAÇÃO DA ÁGUA DE CONSUMO

DEFINIÇÃO
«Água destinada ao consumo humano:
a) Toda a água no seu estado original, ou após tratamento, destinada a ser bebida, a
cozinhar, à preparação de alimentos ou a outros fins domésticos, independentemente
da sua origem e de ser fornecida a partir de uma rede de distribuição, de um camião
ou navio-cisterna, em garrafas ou outros recipientes, com ou sem fins comerciais;
b) Toda a água utilizada numa empresa da indústria alimentar para o fabrico,
transformação, conservação ou comercialização de produtos ou substâncias
destinados ao consumo humano, excepto quando a utilização dessa água não afecta a
salubridade do género alimentício na sua forma acabada; (3)
Consideram-se como águas de abastecimento para consumo humano todas as águas
utilizadas para esse fim no seu estado original ou após tratamento, qualquer que seja
a sua origem, abrangendo:
a) A água para consumo humano;
b) A água utilizada nas indústrias alimentares para fins de fabrico, de tratamento
ou de conservação de produtos ou de substâncias destinadas a serem
consumidas pelo homem, e que seja susceptível de afectar a salubridade do
produto alimentar final;
c) A água utilizada para a produção de gelo;
d) A água acondicionada em embalagens, recipientes ou autotanques que, em
circunstâncias excepcionais, poderá ser posta à disposição do consumidor
para consumo humano, directo;
e) A água embalada disponibilizada em circuitos comerciais». (2)
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FONTES DE ÁGUAS PARA CONSUMO HUMANO
São consideradas fontes de captação de água para consumo humano, todas as
massas de água doce à superfície ou no subsolo. Na superfície, estas captações
podem ser feitas em rios e ribeiras, lagos e albufeiras. No subsolo, a água pode ser
encontrada em aquíferos superficiais ou profundos e, freáticos ou confinados. (6)
Destas águas espera-se que estejam mais isentas possíveis de contaminantes
químicos e biológicos, minimizando o número de operações necessárias ao seu
tratamento, garantindo água de qualidade.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS
As características físico-químicas das águas de superfície estão intimamente ligadas
às características geológicas que atravessam e consequentemente, apresentam
composições que se alteram no tempo e no espaço. Geralmente, estão presentes as

seguintes espécies iónicas: Ca2+, Mg2+, Na+, Cl-, HCO
 , SO . Das actividades

biológicas, desenvolvidas nos diversos níveis das cadeias tróficas, resultam espécies
orgânicas e inorgânicas e gases dissolvidos na água, como, o oxigénio, produto da
actividade fotossintética, que varia com a luminosidade, temperatura e outros
nutrientes disponíveis. Para que ocorra a fotossíntese, é necessário dióxido de
carbono (CO2) e no caso do seu esgotamento, por actividade dos autotróficos, é
necessário recorrer aos iões bicarbonato (HCO
 ) presentes para formar CO2, o que
conduz à elevação do pH da água. O azoto (N2) representa cerca de 2/5 dos gases
dissolvidos na água.
O clima e a vegetação são factores reguladores da erosão e respectiva solubilização
de espécies químicas e formação de manta morta que determinam os teores em
compostos orgânicos, azotados, fosfatados e proteínas. (5)

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
As águas subterrâneas estão associadas a materiais geológicos contendo minerais
solúveis, com elevadas concentrações de sais, que depende do ambiente geológico.
Por se tratar de uma água subterrânea e por não estar em contacto com o clima e
vegetação, tem boa qualidade química, mas a elevada concentração de alguns
constituintes pode ser prejudicial à saúde. A abundância relativa desses constituintes é
apresentada na tabela seguinte. (6)
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Tabela 1 – Abundância relativa de constituintes dissolvidos em águas subterrâneas
Principais constituintes

Constituintes Secundários

Constituintes terciários

(1.0 a 1 000 mg/l)

(0.01 a 10.0 mg/l)

(0.0001 a 0.1 mg/l)

Sodium

Iron

Arsenic

Calcium

Aluminium

Barium

Magnesium

Potassium

Bromide

Bicarbonate

Carbonate

Cadmium

Sulphate

Nitrate

Chromium

Chloride

Fluoride

Cobalt

Silica

Boron

Copper

Selenium

Iodide
Lead
Lithium
Manganese
Nickel
Phosphate
Strontium
Uranium
Zinc
Source: After Todd, 1980 (6)
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CARACTERIZAÇÃO MICROBIANA – MICROFLORA NATIVA
A captação de água para consumo humano pode ter origem superficial (rios, lagos e
albufeiras) e subterrânea (aquíferos). A escolha da sua captação depende de vários
factores como disponibilidade, viabilidade de tratamento e se se encontra protegida
contra fontes de poluição doméstica, industrial e agrícola. (7)

ÁGUAS DE SUPERFÍCIE
Provenientes de rios, lagos e albufeiras, as águas de superfície, estão mais expostas à
contaminação de materiais em suspensão e microorganismos; dependem do meio
envolvente e da quantidade de resíduos oriundos dos tratamentos de esgotos
domésticos e de fábricas. Por estarem expostos à luz, a temperaturas mais elevadas,
à variação de pH e à presença de nutrientes, estas águas reúnem condições
favoráveis ao desenvolvimento de microorganismos. A carga microbiana existente
pode

ser

alterada

em

função

das

condições

climatéricas.

Podem

conter

microorganismos heterotróficos inofensivos (Flavobacterium spp., Pseudomonas spp.,
Acinetobacter spp., Moraxella spp. e Chromobacterium spp.) e numerosas bactérias
desconhecidas, alguns, potencialmente infecciosos – bactérias, vírus, protozoários e
helmintas - são introduzidos nas águas por aplicação de esgotos humanos e animais
em terrenos agrícolas como fertilizantes ou por infiltração de fossas rotas (não
estanques), e são a maior fonte de vírus entéricos – enterovírus, adenivírus, vírus da
hepatite A. Os patogénicos relacionados com surtos aquáticos são: Campylobacter
jejuni, Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp., Vibrio cholerae, Yersinia
enterocolitica, Aeromonas hydrophila e Escherichia coli O157. (7)

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS
As águas subterrâneas (minas, poços, nascentes) são oriundas de aquíferos
confinados entre duas formações geológicas impermeáveis (águas bem protegidas),
de aquíferos livres, limitados no fundo por uma formação impermeável e cobertos com
terrenos permeáveis e lençóis freáticos mais à superfície e aquíferos fissurados que
estão, em geral, mal protegidos contra a poluição (10). São normalmente, uma fonte
de água de excelente qualidade bacteriana, por isso, é frequentemente utilizada
apenas com recurso a tratamentos físico-químicos, para reduzir a dureza, eliminar
odores e sabores, e quanto mais à superfície, mais exposta se encontra à poluição e
contaminação.
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Dependendo do tipo de aquífero (confinado ou não confinado1), do tipo de solo
(granítico, calcário) e da protecção contra a poluição, as características físico-químicas
e os níveis da flora microbiana podem ser baixos (7). O facto de se encontrar no subsolo (rocha), de não estar exposta à luz e a temperaturas mais elevadas, que são
condições desfavoráveis ao desenvolvimento da maioria dos microorganismos
causadores de doenças. No entanto, estas águas não estão isentas das descargas
poluentes de origem doméstica, industrial ou agrícola, chegando por infiltração dos
poços, das chuvas dos furos.

Figura 3 – Esquema ilustrando aquíferos confinados e não confinados

A qualidade da água subterrânea pode ser

influenciada pelos

processos

microbiológicos, capazes de alterar os constituintes orgânicos e inorgânicos que lá se
encontram.
O ambiente geológico (pH) próximo da superfície terrestre não oferece condições à
vida orgânica, resistindo apenas, grupos tolerantes a condições extremas de pH,
microorganismos que preferem baixas temperaturas (psicrófilos), temperaturas
elevadas (termófilos) e resistentes a pressões altas, mas as condições óptimas ao
desenvolvimento microbiológico são as que incluem o calor e a humidade.

1

Aquíferos não-confinados são aqueles onde o limite superior de saturação, a toalha freática, encontra-se submetida à pressão
atmosférica. Acima desta toalha a pressão é inferior à atmosférica e abaixo é superior. Num aquífero confinado, a espessura
efectivamente explorável localiza-se entre duas camadas impermeáveis, o que implica que, em qualquer ponto do aquífero, a pressão é
superior à pressão atmosférica (5).
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TRATAMENTO DA ÁGUA BRUTA
O tratamento da água tem como finalidade remover substâncias indesejáveis ou
microrganismos patogénicos, tornando-a própria para consumo humano, do ponto de
vista estético, químico e microbiológico. A água adequada para consumo humano
deve ser de paladar agradável; segura - não deve conter qualquer organismo
patogénico ou substâncias químicas que sejam prejudiciais ao consumidor; límpida,
sem turvação; inodora e incolor, ou seja, com características estéticas adequadas;
razoavelmente macia, que permita a lavagem de roupa e da louça sem consumo
excessivo de detergentes ou sabão; não deve ser corrosiva e deve ter um baixo teor
em matéria orgânica para evitar o crescimento biológico na rede de distribuição e nos
reservatórios.
Quanto melhor for a qualidade da água bruta menor é o número de etapas que integra
a cadeia de tratamento necessária. A selecção dos processos unitários que integram
uma cadeia de tratamento depende da qualidade da água bruta que entra no sistema
de tratamento e da qualidade da água que se deseja na rede de distribuição.
Os processos unitários possíveis ao tratamento são:
 Gradagem: a água bruta, antes do início da sua trajectória para a ETA (Estação de
Tratamento de Água), passa por uma série de grelhas para se proceder à remoção
de sólidos grosseiros evitando a obstrução das condutas.
 Armazenamento: o armazenamento serve para evitar variações bruscas de
qualidade decorrentes de cheias ou de diluição de poluentes eventualmente
presentes. A água bruta é bombada da captação para grandes reservatórios de
armazenamento quer, para melhorar a sua qualidade, antes de ser submetida ao
tratamento, quer para cobrir os períodos de ponta.
 Tamização/microtamização: a água bruta é tamisada através de uma malha fina
antes de ser submetida a tratamento.
 Arejamento: tem como objectivo aumentar o teor de oxigénio da água contribuindo
para a sua purificação e melhorando, assim, a sua qualidade através da remoção
do sabor e cheiro desagradáveis.
 Coagulação: após a microtamização as partículas remanescentes na água são já
de dimensão reduzida, usualmente <10mm (sólidos coloidais) que nunca
sedimentam naturalmente. Estes sólidos são partículas de argila, óxidos metálicos
e microrganismos. Todas as partículas com dimensões desta ordem de grandeza
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tendem a ter uma carga negativa e como tal repelem-se contrariando a sua
aglomeração em partículas maiores.
 Floculação: quando existem partículas muito pequenas num líquido, elas colidem
umas com outras agregando-se para formar partículas maiores, que sedimentam e
são facilmente removidos durante a clarificação da água.
 Clarificação: os flocos formados no processo de coagulação-floculação são
removidos por sedimentação.
 Filtração: após a clarificação, a água contém matéria dissolvida e ainda, sólida
muito fina com concentrações da ordem de 10mg/l. A filtração tem como objectivo
a remoção desta matéria residual.
 Controlo de pH: a água tratada pode requerer um ajustamento de pH, de modo a
que a água não seja nem muito ácida nem muito alcalina. Pode, também, ser
necessário para optimização de alguns processos de tratamento nomeadamente o
da coagulação.
 Desinfecção: Para a remoção de bactérias, vírus e outros microrganismos
patogénicos da água tratada é, necessário desinfectá-la, usando um dos seguintes
métodos: cloração, ozonização ou radiação ultravioleta, que asseguram a
eliminação dos agentes patogénicos. O uso do cloro é o mais frequente dos
métodos.
 Amaciamento e outros processos: os tratamentos convencionais não são capazes
de remover as substâncias inorgânicas solúveis e orgânicas não biodegradáveis
presentes na água. A matéria inorgânica solúvel é removida por precipitação
química ou permuta iónica, enquanto que as substâncias orgânicas podem ser
removidas por absorção com carvão activado.
 Remoção de lamas: os tratamentos de água produzem consideráveis quantidades
de lama residual. Devem tomar-se certas precauções quanto ao destino final
destas lamas para evitar a potencial transferência de agentes patogénicos.
Relativamente às águas subterrâneas e por se tratarem de águas, por norma, de
boa qualidade, o seu tratamento pode ser bastante simples:
 Correcções específicas: consistem na remoção da água de certas substâncias
indesejáveis (ferro, manganês, nitratos,...) por processos físicos, químicos ou
biológicos.
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 Equilíbrio calco-carbónico: a água deve comportar-se como neutra na rede de
distribuição, sendo necessário levar as águas agressivas e incrustantes ao
equilíbrio.
 Desinfecção: O agente de desinfecção elimina os germes patogénicos por acção
física e química. No seu conjunto a rede de distribuição deve conter uma dose
residual para evitar toda a recontaminação. (9)

DISTRIBUIÇÃO
A água potável que chega ao ponto de consumo foi submetida a múltiplas operações:
bombagem, tratamento, armazenamento, distribuição por condutas públicas e rede
interior dos edifícios. Devem tomar-se todas as medidas necessárias para que a
qualidade não seja afectada a nenhum destes níveis. Os materiais e revestimentos em
contacto com a água não se devem dissolver, desagregar, nem transmitir sabores e
cheiros desagradáveis.
As canalizações, devem ser estanques e sob pressão para manter a água isenta de
poluição, são geralmente metálicas ou em materiais sintéticos (PVC).Os edifícios são
ligados às condutas de distribuição pública através de ramais. O contador representa o
limite entre a responsabilidade do distribuidor e a do proprietário da habitação. (9)

BIOFILMES
Apesar de microrganismos livres de diferentes tipos poderem predominar em águas
quentes ou frias, eles também têm a capacidade de aderir a superfícies internas de
tubagens, torneiras e chuveiros. Aliás, a maioria dos microrganismos que chegam à
torneira do consumidor desenvolvem-se em estruturas complexas na superfície interior
de condutas e sistemas de adução2 e distribuição por ligação irreversível à superfície
onde se multiplicam e produzem uma matriz extra-celular com propriedades adesivas.
São caracterizados por uma boa organização de numerosos tipos de microrganismos
que prosperam numa matriz, denominando-se por biofilme. A sua formação ocorre de
forma natural em qualquer superfície sólida em contacto com água não esterilizada.
A quantidade de biofilme formado, as taxas de crescimento e desagregação e a sua
composição são dependentes de factores hidrodinâmicos, como o regime de

2

Conjunto de obras destinadas a transportar a água desde a origem até à distribuição. (11)
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escoamento, físico-químicos dos quais se destacam a temperatura, cloro residual,
material das condutas e, mais importante, as condições nutricionais.
Normalmente os biofilmes têm uma natureza heterogénea, uma vez que são
compostos por duas ou mais espécies, dependendo das condições ambientais. Assim,
os produtos do metabolismo e a adesão de uma dada espécie podem,
respectivamente, auxiliar o crescimento e promover a ligação de outras espécies. A
competição pelos nutrientes e a acumulação de metabolitos tóxicos produzidos pelas
espécies colonizadoras podem limitar a diversidade de espécies existentes no
biofilme. À medida que os microrganismos se multiplicam no biofilme, também a
transmissão de patogénicos este aumenta. Por sua vez, as forças da água corrente
quebram fragmentos que podem conter microrganismos transportando-os ao longo do
sistema de distribuição da água por processos de dispersão, separação, entre outros.
Nesta perspectiva o biofilme actua como depósito para a libertação contínua de
bactérias na água corrente e constitui um factor crítico no que respeita à contaminação
da água de torneira.
Geralmente associa-se a presença de biofilmes à resistência anti-microbiana
(desinfecção). Algumas associações biofilme-bactéria exibem um maior nível de
resistência a agentes anti-microbianos do que bactérias planctónicas (livres), podendo
este aumento ser atribuído a falhas por parte do agente anti-microbiano em atingir as
células alvo do biofilme (10), ou seja, a formação de biofilmes ao longo da cadeia de
distribuição, é um indicador da ineficácia do tratamento/desinfecção da água.

INDICADORES MICROBIANOS

As águas que existem na natureza contêm microorganismos e alguns podem ser
patogénicos para o Homem e provocar doenças. A origem desses microorganismos
devem-se a contaminações acidentais ou não, falta de tratamento de resíduos e
excrementos humanos e animais. No entanto, a pesquisa destes vírus apresenta
algumas dificuldades, em alguns casos é substituída pela procura de indicadores
bacterianos, indicadores fecais, são facilmente determinados e a sua presença levanta
suspeitas quanto à presença de patogénicos, apesar de não ser conclusiva.
A presença ou ausência destes indicadores podem apontar a eficácia ou não do
tratamento.
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As doenças aliadas à água podem se caracterizadas em três grupos:
1.

Por ingestão da água com agentes patogénicos de origem fecal destacando-se
as bactérias (coliformes, Salmonella, Shigella, Vibrio, …), entrovíruos,
protozoários e os vermes intestinais, são responsáveis por elevadas taxas de
mortalidade.

2.

Por contacto – higiene pessoal – origina doenças intestinais, nos olhos
(tracoma), na pela e febre tifóide.

3.

Habitat hídrico, relacionado com a presença de cobras (projectos de irrigação),
mosquitos (malária, arboviroses) e moscas (tsé-tsé, do sono). (5)

Os indicadores utilizados para o controlo de qualidade da água para consumo
humano, de acordo com a Directiva Europeia n.º 98/83/CE, transposta pelo DecretoLei n.º 243/2001, são os apresentados na Tabela 2.

Tabela 2 - Parâmetros microbiológicos para a água destinada ao consumo humano fornecida por sistemas de abastecimento
público, redes de distribuição, camiões ou navio-cisterna, ou utilizada numa empresa da indústria alimentar (3)

O controlo de rotina tem como objectivo fornecer regularmente informações sobre a
qualidade organoléptica e microbiológica da água destinada ao consumo humano,
bem como sobre a eficácia dos tratamentos existentes (especialmente a desinfecção),
tendo em vista determinar a sua conformidade com os valores paramétricos
estabelecidos no presente diploma.
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Tabela 3 - Parâmetros e circunstâncias para controlo de rotina (3)

ESCHERICHIA COLI
A E. coli pertence ao grupo dos coliformes e é considerada uma das bactérias
indicadoras fecais mais específicas e facilmente detectáveis e que se encontra em
maior número nas fezes (acima de 109 por grama de fezes). A análise de E. coli
patogénicas nem sempre é fácil devido à incerteza na determinação da natureza
patogénica das suas estirpes. É capaz de fermentar lactose ou com produção de ácido
e gás a 35-37ºC e 44ºC, em menos de 48 horas 44°C, normalmente dentro de 24 h.
(5) Pode ser distinguida dos outros coliformes fecais pela capacidade de produzir indol
em água de peptona contendo triptofano, ou pela produção, em algumas estirpes, da
enzima β-glucuronidase e/ou capacidade de hidrolisar ácido 4-metilumbeliferil-β-Dglucorónico (MUG) emitindo fluorescência quando observado à luz UV após 24±2 h a
44±0,5°C. (5,10) Note-se ainda que a susceptibilidade à desinfecção é semelhante à
de muitas bactérias patogénicas e que em situações de, por exemplo, águas expostas
a contaminação por Cryptosporidium, não é um indicador adequado no que respeita à
contaminação microbiológica. Todavia, permanece como o melhor indicador biológico
para águas de consumo e protecção da saúde pública. (10)
Enquanto patogénico é responsável pela produção de toxinas que originam diarreias e
estão associada a infecções extra-intestinais (urinárias, genitais, hepatobiliares,
meningites de recém-nascidos) e intestinais (nos recém-nascidos, alguns serotipos de
gastrenterites).
Consegue produzir toxinas (idênticas às toxinas da cólera) do tipo LT (termolábeis) e
ST (termoestáveis) e que estão na base das diarreias. Uma das estirpes mais
importantes

é

a

denominada

O157:H7,

responsável

por

diarreias

severas
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sanguinolentas e dores abdominais internas, e em condições de rotina, ela sobrevive
nas redes de distribuição hídrica.

ESTREPTOCOCUS FECAIS
O termo Estreptococos fecal refere-se aos Estreptococos presentes nas fezes
humanas e animais e podem ser considerados como indicadores específicos de
poluição fecal humana, e devido à capacidade de permanecerem viáveis no meio
ambiente durante vários meses, este grupo é reconhecido como indicador de
contaminação fecal antiga.
Como

subgrupo

destes

microrganismos

destacam-se

como

indicadores

os

Enterococos fecais. São bactérias na forma de cocos, Gram-positivas, não formadoras
de esporos de oxidase e catalase negativas. Podem crescer em ambientes aeróbios e
anaeróbios na presença de sais biliares e são relativamente tolerantes a níveis de pH
alcalinos (9,6), concentrações de cloreto de sódio (6,5%) inibidoras para o crescimento
de bactérias coliformes e para a maioria das bactérias gram-negativas e a
temperaturas entre 10 e 45°C. (5, 10)
Incluem um número de espécies presentes em fezes de humanos e animais de
sangue quente que raramente excede 10 por grama em fezes humanas sendo mais
numerosos que E. coli em fezes animais.
O habitat normal é o aparelho gastrointestinal, raramente se multiplicam na água e são
mais resistentes ao stress ambiental e à cloração que E. coli e bactérias coliformes
para além de que, à excepção de Streptococcus bovis e Streptococcus equinus,
persistem mais tempo no ambiente e podem considerar-se indicadores adicionais da
eficácia do tratamento.
As espécies de Enterococos presentes nas fezes podem ser divididas em dois grupos
principais mediante ocorram maioritariamente nas fezes humanas ou animais,
permitindo obter, por identificação das espécies, uma indicação da origem da
contaminação. Assim, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium e Enterococcus
durans encontram-se normalmente associados a fezes de humanos e vários animais.
Por sua vez, Streptococcus bovis, Streptococcus equinus e Enterococcus avium
normalmente não se encontram em fezes humanas. Por comparação de S. bovis e S.
equinus com E. faecalis e E. faecium verifica-se que os primeiros têm uma rápida taxa
de inactivação, além da interferência dos desinfectantes nestes indicadores que
induzem a resultados fraudulentos da origem da contaminação. (10)
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CLOSTRIDIOS SULFITO-REDUTORES
Os Clostrídios sulfito-redutores são microrganismos anaeróbios, formadores de
esporos, normalmente presente em fezes, mas que não são exclusivos de origem
fecal podendo derivar de outras origens ambientais. Destaca-se Clostridium
perfringens, membro da flora intestinal de cerca de 13 a 35% dos humanos e outros
animais de sangue quente e que se distingue pelo facto de ser um indicador altamente
específico de poluição fecal. Dada a sua tendência para sobreviver e acumular, podem
ser detectados muito depois e a grandes distâncias da origem da poluição e, por isso,
não são recomendados para controlo de rotina dos sistemas de distribuição sob risco
de falso alarme.
Podem ser removidos da água por coagulação e filtração mas os seus esporos são
resistentes ao cloro nas concentrações normalmente usadas no tratamento da água.
Clostridium perfringens é menos sensível como indicador de contaminação fecal dado
que está normalmente presente nas fezes mas em muito menor número que E. coli e
Enterococos. Nos pontos de colheita onde é detectada a presença de Clostridium
perfringens e nas origens de água desse ponto a legislação impõe a pesquisa de
Cryptosporidium, uma vez que estes são mais resistentes aos métodos de tratamento.
Os oocistos de Cryptosporidium são infecciosos quando expelidos nas fezes e são
transportados para rios e lagos através de trabalhos em águas de esgotos e
desperdícios e por arrastamento de terras agrícolas. A formação de esporos permitelhes sobreviver muito mais tempo na água do que microrganismos do grupo coliforme,
mesmo em condições ambientais desfavoráveis, como temperatura e pH extremos,
processos de desinfecção como a cloração e a radiação UV, [podendo passar para as
águas de consumo quando existem falhas nos processos de filtração ou contaminação
das origens de água. Têm sido propostos como indicadores da presença de vírus
entéricos e protozoários nos sistemas hidrográficos de águas de consumo tratadas e,
devido à sua longevidade, são referidos como indicadores intermitentes ou de
contaminação remota. Apresentam grande resistência à desinfecção o que significa
que a sua presença em águas desinfectadas indica deficiências no tratamento e a
possibilidade da presença de patogénicos resistentes à desinfecção. (10)
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