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Crise hídrica, saúde e parâmetros de qualidade 
microbiológica da água no Brasil
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resumo

Vírus e outros microrganismos são 
responsáveis por doenças de veiculação 
hídrica, tais como gastrenterites e 
hepatites. Os marcadores de contaminação 
microbiológica correntemente adotados 
(coliformes fecais) já demonstram a 
gravidade da situação de contaminação 
das águas brasileiras por dejetos. Todavia, 
uma série de evidências demonstra que 
parâmetros complementares deveriam 
ser adotados para o monitoramento da 
qualidade microbiológica da água. Os 
níveis de coleta e tratamento de esgoto 
no Brasil são alarmantes, sendo essa 
uma fonte importante da contaminação 
de nossas águas. Adicione-se a isso 
um monitoramento parcial  dos 
contaminantes microbiológicos e temos 
a atual situação de endemicidade de 
várias das enfermidades de veiculação 
pela água. Tal situação de vulnerabilidade 
tende a se agravar ainda mais em situações 
de crise de disponibilidade de água.
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abstract

Viruses and other microorganisms are 
responsible for waterborne diseases 
such as gastroenteritis and hepatitis. 
The microbial contamination markers 
currently adopted (fecal coliforms) already 
show how seriously Brazilian waters are 
contaminated by fecal matters. However, 
some evidences suggest that additional 
parameters should be adopted for 
monitoring the microbiological quality 
of water. The extent of waste collection 
and treatment activities in Brazil is 
alarming; and waste is a major source 
of contamination of our waters. Also, 
microbial contamination agents are only 
partially monitored, and all of these factors 
lead to the current situation in which we 
are faced with various endemic waterborne 
diseases. Such vulnerable situation is likely 
to aggravate more when water is scarce.
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