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RESUMO 

Razzolini MTP. Avaliação sanitária de águas residuárias provenientes de 

lagoas de estabilização para irrigação de culturas agrícolas no Estado de 

São Paulo. São Paulo; 2003.ITese de doutorado- Faculdade de Saúde 

Pública da USPl. 

Em decorrência da escassez de água e para melhor aproveitamento de 

recursos hídricos considera-se o reúso de águas residuárias como 

alternativa de oferta desses recursos na irrigação de culturas agrícolas e 

outras atividades. No entanto, o reúso de águas requer cuidados específicos 

pois muitos agentes de doenças são veiculados pela água. No caso da 

irrigação agrícola o controle da qualidade microbiológica e parasitológica de 

águas de reúso é de fundamental importância para assegurar níveis de 

qualidade satisfatórios, minimizando assim riscos à saúde pública. Objetivo. 

Estudar a viabilidade da utilização dos esgotos sanitários tratados pelo 

sistema de lagoas de estabilização do município de Lins (SP) na irrigação de 

áreas agrícolas, sob o ponto de vista sanitário. A avaliação da qualidade 

microbiológica e parasitológica dos esgotos tratados foi segundo as 

recomendações da OMS( 1989) para águas de reúso na agricultura; a 

verificação da presença de cepas de E. co/i potencialmente patogênicas, 

mediante sorologia e ensaios de amplificação em cadeia pela polimerase 

(PCR); pesquisar a presença de Salmonella; investigar a presença e 

viabilidade de ovos de helmintos; quantificação de colifagos e avaliação da 

eficiência da desinfecção dos esgotos com hipoclorito de sódio e ozônio. 

Métodos. A determinação de coliformes totais e E. co/i efetuou-se mediante 

uso do kit Colilert (lddex) e a pesquisa de cepas de E. co/i potencialmente 

patogênicas por meio de teste sorológico e PCR. O isolamento de 

Salmonella, quantificação de colifagos e determinação de ovos de helmintos 

foi efetuado segundo Normas Cetesb e Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (20th ed. 2000) e a viabilidade dos 

ovos de helmintos de acordo com Yanko (1988). Resultados. A 

concentração de E.coli nas amostras de esgoto sanitário tratado revelou 



densidade acima dos níveis recomendados pela OMS para irrigação irrestrita 

e restrita. Foram detectados ovos de Ascaris e Sa/mone//a. A densidade de 

colifagos situou-se entre 6,0x102 a 8,5x104 UFP/100ml não sendo 

considerada elevada nas amostras analisadas. Nas amostras de esgoto 

tratado submetidas à desinfecção com hipoclorito de sódio observou-se 

variação na densidade de coliformes totais e E co/i, dependendo da 

dosagem e tempo de contato aplicados. Os melhores níveis de remoção 

dessas bactérias ocorreu na faixa de 8,6 a 15 mg/L de hipoclorito de sódio e 

tempo de contato de 30 minutos. Quando da aplicação de ozônio não se 

verificou eficiência satisfatória na remoção de coliformes totais e E co/i. Em 

relação à eliminação de ovos de helmintos não se observou eliminação após 

a aplicação de ambos os agentes desinfectantes. A remoção de colifagos 

após desinfecção com hipoclorito de sódio foi de O a 2 logs dependendo da 

dose e tempos de contato aplicados e após desinfecção com ozônio a 

remoção desses organismos ficou entre O e 1 log. Conclusão. Os esgotos 

sanitários tratados não apresentaram qualidade microbiológica e 

parasitológica satisfatória para irrigação irrestrita (categoria A) e restrita 

(categoria B) conforme valores-guia da OMS. Nas condições da pesquisa 

realizada, os desinfectantes utilizados não resultaram em remoção efetiva de 

microrganismos indicadores, não atendendo às recomendações da OMS. 

Detectou-se Samonella nas amostras de esgoto tratado analisadas e 

densidade de colifagos em níveis compatíveis com os registros da literatura, 

1 03 a 1 04 UFP/1 OOmL. Não se observou a ocorrência de E co/i 0157 nas 

amostras de esgotos tratados analisadas. Portanto, conclui-se que os 

esgotos tratados procedentes da Estação de Tratamento de Esgotos 

utilizado na cidade de Lins (SP) não devem ser utilizados na irrigação de 

cultivos enquadrados na categoria A (irrigação irrestrita) e categoria B 

(irrigação restrita) estabelecidas pela OMS (1989) como medida de proteção 

à saúde de grupos expostos a essas águas. 



ABSTRACT 

Razzolini MTP. Sanitary evaluation of wastewater from stabilization ponds for 

agricultura! irrigation at São Paulo state. São Paulo, 2003, .lPhD dissertation 

-Faculdade de Saúde Pública da USPl. 

Due the water scarcity and the necessity to improve of hydric systems 

management the reuse appears as an altemative to agricultura! irrigation and 

other activities. However, wastewater reuse demands special attention 

because there are many diseases transmitted by contaminated waters. This 

concem shows the importance of the satisfactory sanitary quality to protect 

public health. Objective. Studying the viability of treated wastewater by 

stabilization ponds located in Lins (SP) to reuse in agricultura! in relation to 

WHO recommendations (1989), presence of E.coli 0157 through out 

sorological reaction and polymerase chain reaction (PCR), Salmonella 

detection, presence and viability of helminthes eggs, quantification of 

coliphages and efficiency of disinfection using sodium hypochlorite and 

ozone. Methods. The enumeration of total coliform and E. co/i, Salmonella 

isolation, coliphages density and helminthes eggs determination were carried 

out according to Cetesb guidelines and Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater (20th ed., 2000). The viability of 

helminthes eggs was determined according Yanko(1988).Results. E. co/i 

concentration in treated wastewater samples revealed values higher than 

WHO guidelines (1989) to irrestricted (category A) and restricted (category B) 

irrigation, Ascaris eggs were detected as well as Salmonella . The coliphages 

density, 6,0x102 to 8,5x104 UFP/100mL , was not high in the analyzed 

samples. There was variation in the concentration of total coliform andE. co/i 

in treated wastewater disinfected with sodium hypochlorite depending of 

dosis and contact time employed. The best results were observed in the 

range between 8,6 - 15 mg/L of sodium hypochlorite at 30 minutes of contact 

time. When the ozone was used the results obtained did not reveal 

satisfactory efficiency in total coliform and E. co/i reduction. In relation to 



helminthes eggs elimination the disinfectant agents used were not efficient. 

The coliphages reduction using sodium hypochlorite was between O - 2 logs 

units depending of dosis and contact time employed, after ozone disinfection 

the reduction of these microorganisms was low. Conclusions. The treated 

wastewater did not present satisfactory microbiological and parasitological 

quality to irrestricted (category A) and restricted (category B) irrigation 

according to WHO (1989) guidelines. Under the conditions of this 

investigation, the disinfectants agents used were not effective in the 

elimination of fecal indicators to reach WHO ( 1989) recommendations. 

Salmonella was detected in treated wastewater samples studied and 

coliphages concentration was compatible with literatura data, between 1 03 to 

104 UFP/1 OOmL. E. co/i 0157 was not detected in treated wastewater sample 

analyzed. Even though, due the acquired results the final effluent from 

stabilization ponds system in Lins (SP) should not be used in irrestricted and 

restricted irrigation second WHO (1989) recommendations as public health 

protect measure to exposed groups to this kind of waters. 



1.1NTRODUÇÃO 

Nota-se que há um desequilíbrio entre a disponibilidade de recursos 

hídricos e o crescimento explosivo dos grandes centros urbanos aliado ao 

desenvolvimento industrial, o que evidencia que deve ser priorizado o uso 

desses recursos para o abastecimento público e para a produção de energia 

elétrica (MOSCOSO e LEÓN 1995}. Por outro lado, a idéia de valorização dos 

afluentes como forma de aumentar a oferta de água em regiões onde ela é 

escassa e/ou como alternativa à disposição final dos esgotos vem sendo 

considerada como possibilidade cada vez mais atraente (MANCUSO 1992). 

A discussão sobre o uso de águas servidas envolve aspectos sociais, 

econômicos, políticos e ambientais. A reutilização planejada de águas 

residuárias pode trazer múltiplos beneficios como por exemplo: redução de 

lançamentos de contaminantes e matéria orgânica em corpos d'água e da 

conseqüente poluição hídrica; diminuição dos custos de tratamento de águas 

residuárias, já que para determinados usos a qualidade pode ser menos 

restritiva que para lançamento em cursos naturais de água; economia de 

energia; aproveitamento de elementos nutritivos presentes no afluente, 

especialmente para uso em irrigação agrícola e jardins ornamentais; e uma 

maior regularidade da vazão de água disponível (CIFUENTES e col. 1994; 

MUJERIEGO 1997). 

Dentre os vários usos de águas resíduárias cabe destacar: reutilização 

urbana (jardinagem, incêndios, lavagem de ruas e automóveis), reutilização 

industrial (refrigeração, jardinagem, lavagem de áreas externas e pátios), 

reutilização agrícola e florestal, reutilização ornamental e recarga de aqüíferos. 

O reúso agrícola e de jardinagem constitui o aproveitamento mais amplo 

de águas residuárias. Na utilização para irrigação de culturas são utilizadas 
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tanto em cultivos de hortaliças (consumo cru) como em cultivos que passam por 

processos industriais (cereais, cítricos e vinícolas) e na aquicultura. 

HESPANHOL (2003) evidenciou que o uso consumptivo de água para a 

agricultura, de modo geral, é de 70% do total consumido atualmente e ainda 

estima que esse valor aumente para 80% ainda nessa década, o que implicaria 

em conflitos de uso da água em bacias hidrográficas brasileiras, em especial as 

localizadas em áreas urbanas. 

Muitos são os relatos que ressaltam a importância do controle 

microbiológico e parasitológico em águas servidas empregadas na agricultura, 

com a finalidade de se evitar a ocorrência de doenças, tanto na população 

consumidora como nos agricultores, diminuindo ao máximo o risco das 

populações expostas (The Engelberg Report 1985; OMS 1989; CIFUENTES e 

cal. 1993; CIFUENTES e cal. 1994; MOSCOSO e LEÓN 1995; MUREJIEGO 

1997). 

No estado de São Paulo, a Companhia de Saneamento Básico de São 

Paulo (SABESP) opera 195 sistemas de lagoas de estabilização para 

tratamento de esgotos sanitários. Há interesse da SABESP na investigação de 

formas de viabilizar o uso desses afluentes na irrigação de culturas agrícolas, 

nas diversas cidades do interior do estado, onde essas lagoas de estabilização 

são operadas. Segundo MOSCOSO e LEÓN (1995), o uso de afluentes 

oriundos de lagoas de estabilização é uma ótima opção já que esses afluentes, 

em geral, não apresentam patógenos. Vários autores reconhecem que 

tratamento de esgotos domésticos por sistemas de lagoas de estabilização 

apresentam remoção de microrganismos patógenos e, portanto, podem 

alcançar qualidade sanitária adequada para fins agrícolas (SHUVAL 1986; VAZ 

da COSTA VARGAS e col.1996; SALGOT e PASCUAL, 1996; CAMPOS, 1999). 
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A eliminação de patógenos e indicadores de contaminação fecal em 

sistemas de lagoas de estabilização pode ocorrer em três situações: 1 ) criando

se condições adversas extremas, 2) longa permanência desses microrganismos 

dentro do reator (tempo de retenção hidráulico longo) e 3) aceleração 

metabólica e estímulo da cadeia alimentar onde suprimento de oxigênio e 

relação alimento/microrganismo sirva de estímulo para rápido consumo de 

matéria orgânica. Em lagoas anaeróbias, a sedimentação é o principal 

mecanismo de eliminação de microrganismos. Devido ao alto peso os ovos de 

helmintos sedimentam, enquanto vírus aderem aos sólidos, os quais sofrem 

sedimentação. A principal causa de decaimento de microrganismos em 

condições anaeróbias seria a decomposição da matéria orgânica. Em lagoas 

facultativas, a remoção pode se dar em função de fatores como sedimentação, 

radiação solar, pH alto, baixo nível de C02, alta concentração de oxigênio 

dissolvido, presença de toxinas de algas, presença de predadores e tempo de 

retenção hidráulico (ROLIM 2000 apud CAMPOS e col. 2002). SHUVAL (1986) 

estudou as vantagens de sistema de tratamento de esgotos por lagoas de 

estabilização a saber: baixo custo e facilidade de operação, exigência de pouco 

ou nenhum equipamento mecânico e robustez. Ainda mostrou que em sistemas 

compreendidos por 4 a 5 células, em países quentes (temperaturas acima de 

20°C), com tempo de retenção hidráulico de 20 a 25 dias, a eficiência de 

remoção de ovos de helmintos pode chegar a 1 00%, para coliformes fecais de 4 

a 6 logs (aproximadamente 99,9%) e de 2 a 4 logs para vírus. Dados 

semelhantes foram observados em pesquisa sobre remoção de microrganismos 

em sistemas de tratamento de esgotos por lagoas de estabilização, onde 

SOTERO e col. (1997) encontraram remoção de 98,0% de coliformes totais e 

fecais e de 97,0% de colifagos. 
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Qualquer que seja a aplicação de águas residuárias deve-se considerar 

que muitos agentes patogênicos estão associados a esgotos e biossólidos 

gerados em estações de tratamento de esgotos (ETEs), os quais podem 

representar risco à saúde da população exposta. Dentre os patógenos que 

podem estar presentes estão as bactérias, vírus, e parasitas como helmintos e 

protozoários. 

O estudo da qualidade sanitária de águas servidas em áreas agrícolas é 

de fundamental importância. Diante desse quadro a Organização Mundial de 

Saúde (OMS 1989) estabeleceu diretrizes sanitárias sobre o uso de águas 

residuárias na agricultura e aquicultura. Em relação ao uso agrícola, as normas 

ou diretrizes sobre a qualidade dessas águas a serem utilizadas na irrigação de 

culturas sem restrições (inclusive legumes e verduras que se consomem cruas) 

implicam em regras explícitas como número máximo de bactérias do grupo 

coliforme, requisitos mínimos de tratamento e redução do número de ovos de 

helmintos, especialmente em regiões onde as parasitoses são endêmicas 

(redução de 99,9%). Segundo SHUVAL (1986), o risco sanitário de 

contaminação pelo reúso d'água proveniente de esgotos sanitários na 

agricultura varia de acordo com o tipo de microrganismo presente. O autor, 

entretanto, ressalta que esse risco é mais elevado no caso de ovos de 

helmintos e de menor risco para as infecções bacterianas e por protozoários 

seguidas por infecções virais. Essa classificação está de acordo com as 

considerações feitas por FEACHEM e col. (1983). 

No intuito de se alcançar qualidade satisfatória de esgotos sanitários com 

potencial de reúso na agricultura há a possibilidade de utilização de métodos de 

desinfecção. 

Dentre os métodos de desinfecção a cloração tem sido a técnica mais 

utilizada, necessitando, entretanto, de conhecimento mais detalhado sobre sua 
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eficiência em afluentes de lagoas de estabilização. Da mesma forma outras 

técnicas alternativas de desinfecção, como o emprego da ozonização, merecem 

ser melhor avaliadas. 

A cloração de esgoto sanitário apresenta maior complexidade do que a 

de água de abastecimento, necessitando dosagens superiores a 1 O mg/L para 

resultar concentração de coliformes inferior a 1 00/1 00 ml. O emprego de cloro 

em água que contenha substâncias húmicas e outros compostos orgânicos 

pode levar à formação de vários produtos prejudiciais à saúde. A presença de 

trihalometanos (clorofórmio, bromofórmio, bromodiclorometano, dibromo

clorometano e dicloro-iodometano) normalmente é atribuída às reações do cloro 

com substâncias húmicas (DANIEL e CAMPOS 1993). O principal do efeito 

resultante da exposição aos trihalometanos, particularmente clorofórmio, é o 

desenvolvimento de tumores. Outra desvantagem da aplicação de cloro na 

desinfecção de águas residuárias é a necessidade de descloração antes do 

lançamento dessas águas em corpos d'água receptores. A segurança quanto 

ao uso do cloro foi questionada quando se constatou a formação de 

trihalometanos em águas de abastecimento cloradas. A partir de então 

reconhece-se a necessidade de pesquisas a respeito do emprego de 

desinfetantes alternativos. 

A aplicação do ozônio destaca-se pela sua alta capacidade desinfetante, 

pela remoção de compostos que causam cor e odor, diminuição da dosagem de 

cloro na pós-cloração, redução dos precursores de trihalometanos, remoção de 

nutrientes, grande capacidade oxidante, redução de teores de ferro e 

manganês, controle da turbidez, não conferindo odor e sabor, oxigenação do 

afluente tratado e decomposição rápida após aplicação. Alguns aspectos 

negativos do uso do ozônio podem ser observados, tais como: alto custo em 

comparação com o uso de cloro e elevado consumo de energia. Segundo 

JOLLEY e col. apud DANIEL (1993), sabe-se relativamente pouco sobre a 
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comparação com o uso de cloro e elevado consumo de energia. Segundo 

JOLLEY e col. apud DANIEL (1993), sabe-se relativamente pouco sobre a 

formação (ou possível formação) de subprodutos da ozonização, embora seja 

suposto que os primeiros produtos da oxidação de moléculas orgânicas sejam 

materiais oxigenados não voláteis e solúveis na água. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Reúso de águas residuárias na irrigação de culturas agricolas 

O uso de esgotos sanitários na produção agrícola tem sido praticado por 

vários séculos de diferentes formas. 

Há relatos de uso de esgotos na irrigação de culturas agrícolas desde o 

século XIX, quando da publicação em 1865, na Inglaterra, do "First Royal 

Commission ", o qual regulamentava a utilização de dejetos na agricultura. Em 

1875 conheciam-se, aproximadamente, 50 propriedades no Reino Unido que se 

utilizavam dessa prática, dentre elas Edimburgo, Londres e Manchester. Essa 

prática estendeu-se a outros países da Europa, como França e Alemanha, e a 

outros continentes como Oceania e América. Como exemplo cita-se a cidade de 

Paris onde, entre 1868 e 1904, foram interrompidas descargas de esgotos no 

Rio Sena para aplicação em propriedades rurais, totalizando uma área de 5.300 

ha. Em Berlim, do ano de 1876 a 1910, havia 17.200 ha irrigados com águas 

servidas. Em Melbourne, Austrália, no ano de 1897 os esgotos gerados eram 

utilizados na irrigação de pasto para gado e ovelhas (SHUVAL 1986). 

MOSCOSO (1993) relatou a experiência de reúso de águas no Peru, 

desde a década de 60, com a implementação de lagoas de estabilização em 

Lima. Desde 1977, o Centro Panamericano de lnjeníería Sanitaria y Ciencias 

de/ Ambiente (CEPIS) e instituições peruanas têm estudado os sistemas de 

lagoas de estabilização como fonte de águas servidas para uso agrícola, pois a 

região da costa peruana é bastante carente em água e o reúso é de extrema 

importância para o desenvolvimento dessa região. 

A reutilização de águas servidas é uma tendência mundial, tendo em 

vista a distribuição heterogênea de água no planeta Terra, onde há abundância 
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em algumas reg1oes e escassez em outras. Outro aspecto que deve ser 

considerado é que mesmo em muitas regiões onde há oferta de água a sua 

qualidade encontra-se comprometida e a preservação desses recursos torna-se 

fundamental. 

Considera-se que a prática de reúso de águas servidas está de acordo 

com a filosofia de se valorizar águas residuárias e também de atender às 

demandas de água que são cada vez maiores (MANCUSO 1992; MUJERIEGO 

1997).Nessa mesma orientação AYRES e MARA (1996) abordaram que o 

reúso dessas águas estaria de acordo com políticas de proteção ambiental com 

a obtenção de sociedades mais fechadas nas quais às substâncias circulam e 

são reutilizadas na mesma localidade, como mostra a figura 1. 

Figura 1: O papel do tratamento, recuperação e reúso no ciclo da água 

(ASANO e LEVINE 1996). 

Muitos autores ressaltam a importância da reutilização de esgotos 

sanitários na irrigação agrícola como um recurso de desenvolvimento 

econômico de regiões áridas. SALGOT e PASCUAL (1996) enfatizaram essa 

forte necessidade em várias regiões espanholas - ilhas Baleares, Andalucia e 
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Catalúnia - e destacaram a importância de leis que regulamentem a qualidade 

dessas águas para reúso agrícola. 

Em compilação de casos práticos de utilização de águas residuárias na 

agricultura LÉON e CAVALLINI (1999), relatam que no estado da Califórnia 

(EUA) a água residuária bruta era utilizada diretamente sobre as áreas de 

cultivo desde 1890. Em 1987, foram utilizados diretamente mais de 63% de 

águas residuárias para irrigação, 14% para recarga de aquíferos, 13% para 

irrigação de áreas verdes urbanas e 1 0% para outras aplicações industriais, 

recreativas e para a vida silvestre. A maior parte da água recuperada foi usada 

no Vale Central e na Costa Sul da Califórnia em cultivos de maçã, aspargo, 

abacate, cevada, feijão, brócolis, couve, couve-flor, aipo, cítricos, uvas, alface, 

milho, pêssego, pimenta, pistachos, ameixa, beterraba e trigo. Como essa 

prática é bastante difundida nesse estado americano, o Departamento de 

Serviços de Saúde da Califórnia, desde 1978, estabeleceu critérios para a 

recuperação de águas residuárias. Os autores citaram também a prática de 

reúso no Kuwait, onde iniciou-se, em 1975, um projeto de tratamento de águas 

servidas para aproveitamento na irrigação de cultivos agrícolas - alfafa, 

berinjela, pimentão e cebola. Processos de tratamento de esgotos como lodos 

ativados e lagoas de estabilização foram empregados, sendo que em alguns 

deles há tratamento terciário (desinfecção com cloro). Outro caso prático muito 

importante comentado pelos autores é o do Vale do Mezquital (México). Nessa 

região o reúso de águas residuárias data do final do século XIX onde, em 1996, 

70.000 há eram irrigados com essas águas e 45.000 famílias de agricultores 

assentadas na região, cultivando-se principalmente milho e alfafa e em menor 

proporção, aveia, cevada, feijão, trigo, pimentão e tomate. Informação mais 

recente registrada por BAHRI (1999) noticia que são cerca de 90.000 ha 

irrigados com água de reúso no Vale do Mezquital, utilizando 74,5 m3/s de 

águas incluindo-se águas pluviais. Esse autor assinala ainda importantes 

aspectos nesse caso de reúso como o ótimo aproveitamento de nutrientes, o 
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uso seguro dessas águas na agricultura e a preocupação com questões 

econômicas da região. 

BAHRI (1999) relatou que 11 cidades da Tunísia, as quais captam água 

da área de Medjerda, formaram um modelo integrado de reúso de esgoto 

tratado em áreas agrícolas, resultando ainda na proteção dos reservatórios de 

água para abastecimento da região contra eutrofização, pois além da 

diminuição das descargas de esgotos nesses reservatórios, as águas que não 

são reutilizadas passam por tratamento para remoção de fosfatos. Segundo 

BAHRI , essa prática é usada na Tunísia desde 1988 com um volume da ordem 

de 78 milhões de m3 por ano de água residuária tratada por lodos ativados, 

lagoas de estabilização, filtros biológicos e valos de oxidação, irrigando uma 

área de 1.750 ha. Nesse mesmo trabalho a projeção do volume de esgotos 

tratados foi de aproximadamente 125 milhões de m3 para o ano 2000, para 

irrigação de uma área de 6. 700 ha. A área da região de Tunis, geradora de 60% 

das águas residuárias do país, seria a mais beneficiada. 

MATHEW e col. (2000) apresentaram caso de reúso de esgotos 

sanitários tratados por valos de oxidação na irrigação agrícola de comunidades 

aborígenes da zona árida do oeste da Austrália. Além de trazer vantagens 

econômicas para essas comunidades, essa prática resulta em conservação dos 

escassos recursos de água doce e controle de poluição hídrica. No Marrocos, 

país semi-árido e árido, gerava-se 370 milhões de m3 de águas residuárias em 

1990 e a projeção para o ano de 201 O é de 900 milhões de m3
. Em 1993, uma 

pesquisa nacional indicava que mais de 7.200 ha de cultivos de cereais, frutas e 

vegetais com esgotos brutos mostrando o potencial de reúso naquele país 

(HABBARI e col. 2000b). 

Em 2001, ANGELAKIS e BONTOUX relataram a situação de reúso de 

águas servidas nos países denominados Eureau (Áustria, Bélgica, Dinamarca, 
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Finlândia, França, Irlanda, Itália, Alemanha, Grécia, Luxemburgo, Holanda, 

Portugal, Espanha, Suécia, Reino Unido, Suíça, Noruega e Islândia) e países 

considerados como membros observadores - Bulgária, Croácia, Chipre, 

Estônia, Hungria, Polônia e Romênia. Ressaltaram a importância da utilização 

de águas residuárias tratadas em diversas atividades e enfatizaram a tendência 

no aumento de seu consumo na irrigação de áreas agrícolas nos países 

mediterrâneos. Segundo os autores, alguns países Eureau não consideram a 

prática de reúso de águas servidas tratadas na irrigação agrícola por possuírem 

abundância de água doce, dentre eles citam-se Áustria, Dinamarca, Finlândia, 

Alemanha, Irlanda, Noruega, Luxemburgo e Suíça. Nesses países o reúso de 

água é apenas relevante com a finalidade de reduzir poluição e custos, 

ocorrendo primordialmente em instalações industriais, utilizada como material 

de recirculação e de fechamento de circuitos. Já em países como França, 

Portugal, Espanha, Itália e Grécia esse recurso hídrico é bastante considerado 

na irrigação de áreas agrícolas. Na França, por exemplo, a prática de irrigação 

com águas residuárias vem de longa data nas regiões mais áridas do país. Em 

Portugal o reúso de águas servidas tratadas na irrigação agrícola representou 

significativo desenvolvimento em zonas mais áridas do país - Beja, Evora, 

Setúbal, assim como ocorre na Espanha. Segundo BARBAGALLO e col. (2001) 

o consumo de água na Itália é de 50 bilhões m3/ano, 50% desse montante é 

utilizado na irrigação agrícola deixando claro a importância de novos conceitos 

em gestão de recursos hídricos. FRIEDLER (2001 ), relatou que em Israel 65% 

dos esgotos são reutilizados e que se pretende que esse percentual alcance 

90% ainda nessa década, como recurso hídrico importante no fechamento do 

balanço hídrico daquele país. 

Em análise realizada por XU e col. (2001) referente ao reúso de águas 

servidas para irrigação de cultivos agrícolas na árida ilha francesa de 

Noirmoutier, os autores consideraram que a prática de reúso na agricultura 

seria excelente alternativa para minimizar a escassez de água na região. O 
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mesmo foi apontado por VÉLEZ e col. (2002) sobre o potencial de reúso na 

agricultura na província de Mendoza (Argentina) cuja aridez é bastante 

notificada, como alternativa ao seu desenvolvimento relataram planos na área 

de tratamento de esgotos para atendimento aos padrões recomendados pela 

OMS (1989) e reúso dos esgotos tratados em 10 plantas de tratamento, sendo 

o potencial de irrigação para aproximadamente 8.000ha, atendendo em tomo 

de 750 pessoas. 

Muitos autores relatam a importância do reúso de águas servidas na 

agricultura e concordam com a importância do monitoramento da qualidade 

sanitária dessas águas para minimizar problemas de saúde pública. 

2.2 Risco de transmissão de doenças infecciosas através da água de 

reúso. 

Os efeitos à saúde humana associados, direta ou indiretamente, à prática 

de reúso de esgotos sanitários na irrigação agrícola podem se apresentar de 

duas maneiras: problemas de saúde aos agricultores e à população vizinha a 

essas áreas de reúso de águas, e contaminação de produtos agrícolas irrigados 

por essas águas servidas, os quais podem veicular patógenos a humanos e/ou 

animais mediante seu consumo ou manuseio, ou ainda pela contaminação 

secundária através do consumo de animais oriundos de áreas cuja irrigação se 

dá pelo reúso de esgotos sanitários (OMS1989). HESPANHOL (1990) discutiu 

aspectos sanitários do reúso de águas residuárias na irrigação agrícola, 

ressaltando a importância do monitoramento e controle de microrganismos de 

interesse em saúde pública e enfatizou a importância do tratamento dos 

esgotos sanitários para reúso. 

O uso de águas residuárias para 1rngação de hortaliças na Região 

Metropolitana de Santiago do Chile, é feito sem nenhum tratamento prévio e 

com vazão diária de 11 m3/s. Dois terços dessa vazão é lançada ao rio Zanjón 



13 

(curso d'água estacionai) e um terço no rio Mapocho (apresenta pequena 

vazão). Em ambos os casos as águas eram utilizadas na irrigação de hortaliças. 

Nessa época foi identificado na região que o principal mecanismo de 

transmissão de cólera e outras doenças entéricas dava-se pela água utilizada 

na irrigação agrícola (FAO 1993; SHUVAL 1993). Os resultados obtidos 

demonstraram que a substituição de cultivo de risco (hortaliças),o qual era 

irrigado com águas cuja densidade de coliformes fecais era superior a 

1.000/100 mL, por cultivos de baixo risco (batata, feijão, parreiras), permitiu 

uma redução significativa de casos de distúrbios gastrointestinais na região 

estudada ( MONREAL 1993). 

Segundo relataram JIMENÉZ e col. (2001 ), o Instituto Nacional de Saúde 

Pública do México demonstrou que a incidência de distúrbios gastrointestinais 

era 13 vezes maior em áreas onde havia a utilização de águas servidas brutas 

na agricultura do que em regiões onde essas águas eram tratadas ou então não 

eram utilizadas. 

A sobrevivência e a maneira como potenciais patógenos podem infectar 

o homem devem ser estudados no intuito de se eliminar ou minimizar riscos à 

saúde pública associados ao uso de águas provenientes de esgotos sanitários. 

Os aspectos sobre a saúde humana devem ser abordados considerando

se as seguintes premissas em relação aos microrganismos : 

• Quais os patógenos provavelmente presentes no esgoto sanitário; 

• Qual a densidade desses patógenos nessas águas; 

• Se há a possibilidade desses patógenos sobreviverem por tempo e em 

número suficientes para infectar agricultores e consumidores; 

• Quais os tipos de patógenos capazes de alcançar os campos ou cultivos; 

• Qual é a rota de infecção dos prováveis patógenos presentes. 
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2.2.1 Microrganismos patogênicos presentes em esgotos sanitários 

É grande a variedade de bactérias, vírus e parasitas de origem entérica 

que podem estar presentes nas águas servidas, em quantidade e variedade, 

dependentes da morbidade da população que deu origem a esse esgoto, do 

grau de saneamento e dos hábitos de higiene dessa população, uma vez que a 

maior parte dessas doenças é transmitida por contato pessoal, através de 

alimentos e águas contaminadas. Esses agentes também podem ser 

provenientes de indústrias que processam carnes, peixes e outros produtos 

alimentícios. Exemplos importantes, do ponto de vista da relevância clínica da 

doença, são as bactérias dos gêneros Salmonella e Shigella, vírus da hepatite, 

vírus Norwalk e rotavírus e os parasitas que causam giardíase, criptosporidiose, 

teníase e ascaridíase. No quadro 1 pode ser observada uma relação de 

organismos patogênicos que podem estar presentes no esgoto bruto e no lodo 

de esgoto (USEPA 1992; WESTCOT 1997). 

Uma das bactérias mais comuns presentes em águas residuárias 

municipais é a Salmonella. Este gênero abrange uma grande variedade de 

sorotipos que podem causar doenças em humanos e animais. A salmonelose 

manifesta-se em humanos através de três diferentes formas clínicas: febres 

entéricas, septicemias e gastroenterites agudas. A forma mais grave de 

salmonelose é a febre tifóide, causada pela Salmonella typhi. As septicemias 

por Salmonella não são muito comuns na população humana. A terceira forma 

da doença, as gastroenterites agudas são muito freqüentes, com mais de 1500 

sorotipos diferentes que podem causá-la (COOPER 1991; USEPA 1992). 
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Quadro 1 - Exemplos de microrganismos patogênicos encontrados em águas 

de esgoto bruto e lodo de esgoto 

Classe de 
Microrganismo 

Bactérias 

Vfrus 

Protozoários 

Exemplos 

Shigella sp 
Salmonella sp 

Sa/monella typhi 
Vibrio cholerae 

E. co/i enteropatogênica 
Yersinia sp 

Campilobacter jejuni 

Hepatite A 
Vírus Norwalk 

Rotavírus 
Poliovírus 

Vírus Coxsackie 
Echovírus 

Entamoeba hystolitica 
Giarclia lamblia 

Cryptosporidium sp 
Balantidium co/i 

Helmintos Ascaris sp 
Taenia sp 

Necator americanus 
Trichuris trichiura 

Fonte: USEPA 1992; WESTCOT 1997 

Doença 

Disenteria bacilar 
Salmonelose (gastroenterite) 

F abre tifóide 
Cólera 

Gastroenterites 
Gastroenterites 
Gastroenterites 

Hepatite infecciosa 
Gastroenterite aguda 
Gastroenterite aguda 

Poliomielite 
Sintomas de gripe 
Sintomas de gripe 

Amebíase ( disenteria amebiana) 
Giardíase (gastroenterite) 

Criptosporidiose (gastroenterite) 
Balantidíase (gastroenterite) 

Ascaridíase 
Teníase 

Ancilostomíase 
Tricuríase 

Um gênero menos comum de bactéria em esgotos é a Shigella, 

causadora de uma doença denominada disenteria bacilar ou shigelose, tendo 

sido relatados surtos dessa doença devido ao consumo de água proveniente de 

poços contaminados com águas de esgoto. A sobrevivência dessa bactéria no 

esgoto é relativamente breve e, provavelmente, o contato pessoal desempenha 

um papel mais importante na transmissão dessa doença. A Shigella é 

entretanto a principal causa de surtos em exposição recreacional em lagos e 

rios (COOPER 1991, USEPA 1992). 
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Há outras bactérias de importância que já foram isoladas em esgoto 

bruto, tais como espécies de Vibrio, Mycobacterium, Leptospira e Yersinia. 

Embora esses microrganismos patogênicos possam estar presentes, as 

concentrações são normalmente muito baixas para causar surtos de doença. O 

Vibrio cholerae é comum e prevalente em muitos países do mundo, inclusive no 

Brasil, podendo causar doenças no homem como diarréias e até septicemias e 

sendo a água a forma mais comum de transmissão. O Mycobacterium 

tuberculosis já foi detectado no esgoto particularmente em sistemas coletores 

de esgotos de instituições responsáveis pelo tratamento de pessoas com 

tuberculose, ou indústrias alimentícias, como por exemplo, laticínios ou 

matadouros que manipulam animais portadores (TOZE 1997). 

Existem relatos freqüentes de surtos de gastroenterites de transmissão 

hídrica de causa desconhecida, cujo provável agente etiológico é bacteriano. 

São causas potenciais dessa doença algumas bactérias gram-negativas, em 

geral não-patogênicas, tais como a Escherichia co/i enteropatogênica que 

podem atingir os recém-nascidos e a Escherichia co/i enterotoxigênica (TOZE 

1997). 

Campylobacter co/i, além de causar doença em animais, também já foi 

apontado como causa de doença diarréica em humanos em vários surtos de 

doença de transmissão hídrica (TOZE 1997). 

Muitos protozoários patogênicos para o homem ocorrem nos esgotos, 

provavelmente, sendo o mais importante Entamoeba hystolitica, responsável 

pela disenteria e hepatite amebiana. Esse organismo é encontrado nos esgotos 

na forma cística, no qual é excretado pelas pessoas infectadas. Após ingestão 

por um hospedeiro suscetível, através da água ou alimentos contaminados, os 

cistos iniciam o ciclo infeccioso no intestino e estômago. Essa doença é 
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bastante comum em muitos países do mundo, sendo um agente de importância 

secundária desde a década de 50 nos Estados Unidos (TOZE 1997) 

Os protozoários Giardia lamblia e Cryptosporidium parvum destacam-se 

pela elevada incidência de casos e devido às suas características de resistência 

aos tratamentos convencionais e capacidade de permanência no ambiente 

TOZE 1997). 

A maior parte dos casos de diarréia não-bacteriana na América do Norte 

é causada pela Giardia lamblia, estimando-se em 2% da população americana 

a incidência de infeccção, com prevalência mais elevada em crianças. A 

giardíase assintomática crônica é mais comum em adultos que em crianças. Os 

principais surtos da doença foram associados ao consumo de água proveniente 

de sistemas produtores que não utilizavam filtração em areia ou apresentavam 

deficiências no processo de tratamento. Doentes e portadores eliminam cistos 

do microrganismo pelas fezes, a forma infectante e ambientalmente resistente, 

particularmente aos processos de desinfecção utilizados no tratamento da 

água. Trata-se de uma doença de remissão espontânea em adultos sadios, 

mas extremamente grave em grupos mais vulneráveis, tais como crianças, 

idosos e imunodeprimidos, ou seja pacientes transplantados, sob tratamento 

para certos tipos de câncer e principalmente aqueles portadores de AIDS, com 

o agravante de não se conhecer tratamento efetivo. O principal sintoma é a 

diarréia aquosa e abundante, podendo ocorrer casos assintomáticos (TOZE 

1997). 

O protozoário Cryptosporidíum parvum, responsável pela 

criptosporidiose, foi reconhecido como patógeno na década de 70, quando 

foram diagnosticados os primeiros casos, sendo assim uma típica doença 

emergente. A transmissão da doença ocorre pela ingestão de água ou 

alimentos contaminados com oocistos (forma infectante) do protozoário, cuja 
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resistência ao cloro é bastante elevada. A diarréia é o sintoma mais ·. 
característico, mas também ocorrem náusea, vômito e cólicas abdominais. Entre 

1983 e 1999 foram relatados 69 surtos de criptosporidiose atribuídos 

principalmente à água, mas também a alimentos contaminados em vários 

países incluindo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, alguns países da 

Europa,Austrália, Nova Zelândia e Japão (HACHICH e SATO 2001). 

Vários helmintos patogênicos estão presentes no esgoto, destacando-se 

entre eles o Ascaris lumbricoídes, Taenía saginata, Trichuris trichiura, 

Ancylostoma duodenale, Necator americanus e o Strongyloides stercoralis. O 

ciclo de vida da maior parte desses organismos é complexo, muitos deles tendo 

um hospedeiro intermediário. A forma infecciosa pode ser o organismo na forma 

adulta, de larva, ou os ovos, esses últimos sendo resistentes a condições 

ambientais adversas, podendo sobreviver aos processos comuns de tratamento 

dos esgotos (SHUVAL 1986, COOPER 1991). 

Os vírus entéricos multiplicam-se no trato intestinal e são eliminados com 

as fezes dos seres humanos, conhecendo-se mais de 100 desses organismos 

que são capazes de causar infecção e doença. Os mais importantes são 

classificados como enterovírus (polio, echo- e coxsackie), rotavírus, reovírus, 

parvovírus, adenovírus e vírus da hepatite A Os reovírus e adenovírus causam 

doenças respiratórias, gastroenterites e infecções oculares e já foram 

detectados no esgoto. Os rotavírus e o vírus Norwalk são causa bastante 

comum de diarréias. Vários casos de transmissão de hepatite através da água 

foram atribuídos ao vírus da hepatite A (TOZE 1997). 

SHUVAL e coL (1997) em Jerusalém, Israel, desenvolveram uma 

avaliação de risco baseada em modelo matemático e dados experimentais 

tomando-se como referência modelo proposto por HASS e col. ( 1993) apud 

SHUVAL e coL (1997) para estimar a probabilidade de infecção e doença pela 
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ingestão de microrganismos em água de consumo, modificado para ingestão de 

vegetais irrigados com águas residuárias. Para determinar a quantidade de 

microrganismos patogênicos ingeridos durante o consumo de hortaliças 

irrigadas com águas residuárias, foi inicialmente avaliada, através de ensaios 

laboratoriais, a quantidade de água que poderia permanecer aderida nas 

hortaliças após irrigação. Esses valores foram calculados com águas servidas 

brutas e tratadas que atendiam aos valores guia da OMS (1989). Na estimativa 

dessas quantidades levou-se em conta que, em condições de campo, até o 

momento de consumo final ocorria certo decréscimo e/ou remoção de 

indicadores de contaminação fecal e patógenos antes da ingestão pelos 

consumidores como resultado da dessecação, sedimentação, adsorção, 

competição biológica, radiação ultravioleta solar e pela lavagem das verduras. 

Estimaram, então, uma redução de 3 logs de vírus totais, desde a fonte até o 

consumo doméstico. Com base nos ensaios de laboratório e pressupostos 

assumidos pelos autores, estimaram o risco de contrair hepatite A (doença de 

transmissão hídrica grave). A dose infectante (Nso - que atinge 50% dos 

indivíduos)seria de 30 a 1.000 UFP e, na pior das hipóteses, 50% dos 

indivíduos infectados desenvolveriam clinicamente a doença. Nessa mesma 

direção, estimaram o consumo de hortaliças por um indivíduo em Israel ( 1 00 g 

de pepinos/150dias ou 100 g de alface/150 dias) e concluíram que haveria a 

probabilidade de 1/1 O. 000 pepinos ou 1/1.000 folhas de alface conterem vírus 

entéricos. No caso em que as águas servidas tivessem sido submetidas a 

tratamento para obedecerem aos valores recomendados pela OMS, o risco 

seria ainda menor. Para fins comparativos, a Agência Ambiental de Proteção 

Americana- USEPA- determina que os valores guia para padrões de água de 

consumo humano devem ser estabelecidos para assegurar que a população 

não seja submetida a um risco de infecção entérica superior a 1 0-4 ( 1 

caso/10.000 pessoas/ano). Portanto, os valores guia propostos pela OMS 

proporcionam um fator de segurança de 1 a 2 ordens de grandeza, em relação 

aos padrões propostos pela USEPA para águas de consumo humano. 
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2.2.2 Mecanismos de transmissão das doenças e doses infectantes 
necessárias do agente infectante 

As doenças infecciosas podem ser transmitidas por contato pessoal, 

ingestão ou inalação do agente infeccioso. A infecção pode ser conceituada 

como a capacidade do microrganismo instalar-se e multiplicar-se no hospedeiro 

sem necessariamente causar sintomas clínicos da doença. Para que a infecção 

por um determinado agente tenha início através da exposição à água de reúso, 

esse agente deve estar presente na comunidade e portanto nos esgotos dessa 

comunidade. Deve ainda sobreviver aos processos de tratamento do esgoto e 

estar presente em concentrações suficientes para causar a infecção no 

momento da exposição. 

Após a infecção, o fato da doença ocorrer ou não depende de uma série 

de relações complexas entre o agente e o hospedeiro, incluindo a 

patogenicidade do primeiro e a suscetibilidade do segundo. 

Uma questão fundamental para avaliação do risco de transmissão diz 

respeito à dose necessária para causar a doença. Para bactérias, em condições 

controladas, essas doses variaram entre 102 a 1010 unidades formadoras de 

colônias, em 25 a 75%""de voluntários expostos, embora seja citado que em 

muitos casos, quantidades bem menores tenham sido suficientes para causar 

sintomas clínicos de infecção. A maior parte desses estudos é realizada em 

populações homogêneas, com voluntários sadios, situação bastante diferente 

daquela verificada nas comunidades expostas, cujo estado geral de saúde e 

faixa etária são os mais variados. Existem poucos dados relacionando dose e 

resposta para vírus entéricos e a maior parte dos estudos desenvolvidos 

empregaram metodologias sujeitas a algumas críticas, podendo, entretanto, 

concluir-se que, de maneira geral, doses infectantes desses microrganismos 

são bem menores que de bactérias (COOPER 1991 ). Para os protozoários 

Giardia lamblia e Entamoeba co/i, foi observada uma porcentagem de 60 a 70% 
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de infecção em pessoas que receberam cerca de 100 cistos dos parasitas, 

enquanto que para o protozoário Cryptosporidíum são estimadas doses 

similares (RENDTORFF 1979; ROSE 1990 apud COOPER 1991). O quadro 2 

ilustra alguns exemplos de microrganismos patogênicos e suas 

correspondentes doses infectantes. 

Quadro 2 - Doses infectantes de alguns microrganismos patogênicos 

Microrganismo Dose lnfectante 

Escherichía co/i enteropatogênica 106-1010 UFC 

Salmonella typhi 104-107 UFC 

Vibrio cho/erae 103-107 UFC 

Shígella flexneri 2A 180 UFC 

Entamoeba hystolitica 20 cistos 

Shigella dísenteriae 10UFC 

Giardia lamblia <10 cistos 

Vírus 1-10 UFP 

Ascaris lumbricoides 1-10 ovos 
Adaptado de USEPA 1992 

2.2.3 Concentrações e sobrevivência dos microrganismos patogênicos 
em esgotos sanitários 

Vários fatores influem não só na ocorrência como também na 

concentração de microrganismos patogênicos nas águas de esgotos sanitários, 

dentre elas o estado geral de saúde da população geradora, a existência de 

portadores assintomáticos e a capacidade do agente em sobreviver, após 

eliminação pelo hospedeiro, sob uma variedade de condições ambientais. No 

quadro 3, é apresentada a variação e ordem de magnitude da concentração de 

certos microrganismos que podem estar presentes no esgoto bruto. 
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Normalmente, os vírus não são excretados durante períodos prolongados 

por indivíduos sãos e sua ocorrência no esgoto varia bastante, sendo as 

concentrações mais elevadas no verão e no início do outono. Os vírus são, em 

geral, mais resistentes a condições ambientais adversas que muitas bactérias, 

embora alguns sobrevivam por períodos de tempo muito curtos em esgotos 

municipais. 

Quadro 3 - Concentrações de microrganismos no esgoto bruto 

Microrganismo 

Coliformes fecais 

Estreptococos fecais 

Shigella 

Salmonella 

Ovos de helmintos 

Vírus entéricos 

Cistos de Giardia lamblia 

Cistos de Entamoeba hystolitica 

Fonte: USEPA 1992 

Concentração 
(Núrnero/100ml) 

104 -109 

104 -106 

1 -103 

400-8x103 

1-800 

100- 5x104 

50-104 

0-10 

Sob condições favoráveis, os microrganismos patogênicos podem 

sobreviver por longos períodos em culturas, na água ou no solo. Fatores 

importantes são: quantidades e tipo do microrganismo, conteúdo de matéria 

orgânica do solo, temperatura (sobrevivência mais prolongada a baixas 

temperaturas), umidade (favorecendo a sobrevivência), pH, ocorrência de 

chuvas, luz solar (radiação solar prejudica a sobrevivência), proteção conferida 

pela vegetação e fauna microbiana competitiva. Os tempos de sobrevivência 

dos diferentes organismos variam consideravelmente sob diferentes condições. 

No quadro 4 são apresentados os tempos de sobrevivência típicos para alguns 

organismos em culturas, água e solo. 
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A sobrevivência dos vírus pode ser mais longa que das bactérias e ainda 

pode ser incrementada em determinadas faixas de temperatura. No intervalo de 

temperatura entre 20 --30°C podem sobreviver por 2 meses, enquanto que a 

valores próximos de 1 O °C, por 9 meses. Há evidências que a sobrevivência dos 

vírus seria fortalecida em águas poluídas, como resultado de sua adsorção por 

sólidos suspensos presentes nessas águas (WESTCOT 1997). 

Quadro 4 - Sobrevivência de microrganismos patogênicos a temperaturas 
entre 20°- 30°C 

Tempo de Sobrevivência (dias} 

Microrganismo Águas doces e Esgotos Culturas Solos 
Vírusa 

Enterovírusb < 120 normalmente < 50 < 60 normalmente < 15 < 100 normalmente < 20 

Bactérias 
Coliformes fecaisa < 60 normalmente < 30 < 30 normalmente < 15 < 70 normalmente < 20 
Salmonella spp9 < 60 normalmente < 30 < 30 normalmente < 15 < 70 normalmente < 20 

Shigel/a spp9 < 30 normalmente <10 < 1 O normalmente < 5 
Vibrio cho/eraec < 30 normalmente <10 < 5 normalmente < 2 < 20 normalmente < 1 O 

Protozoários 
Cistos de < 30 normalmente < 15 < 1 O normalmente <2 < 20 normalmente < 1 O 

Entamoeba 
Hystolitica 

Helmintos 
ovos de Ascaris Muitos meses <60 normalmente < 30 Muitos meses 

lumbricoides 

a Na água do mar a sobrevivência dos vfrus é menor, e das bactérias menor ainda 
b Inclui poliovfrus, echovfrus e vfrus coxsackie, c A sobrevivência de V. cholerae em ambientes aquáticos é 
controversa. 

Fonte: USEPA, 1992 

Os ovos de helmintos variam de muito frágeis a muito persistentes. O 

mais persistente é o ovo de Ascaris o qual pode sobreviver por 1 ano ou mais 

no ambiente. A principal preocupação em relação aos ovos de helmintos se dá 

quando estão no solo, por serem capazes de infectar/reinfectar o homem 

(WESTCOT 1997). 
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A OMS (1989) chama a atenção que, se a entrada de patógenos 

provenientes de excretas em áreas de irrigação ocorre pela água utilizada, 

medidas preventivas devem ser tomadas para que o ciclo infeccioso seja 

interrompido. 

STRAUSS (1991) relatou a importância do reúso e da valorização de 

águas servidas diante de um panorama de crescente demanda de água. 

Ressaltou, no entanto, os riscos à saúde pública associados a essa prática. 

Nesse sentido, aplicou modelo desenvolvido por BLUMENTHAL e col.(1989) 

apud STRAUSS ( 1991) ilustrado na figura 2, o qual descreve os efeitos de 

medidas de controle, que podem ser aplicadas separadamente ou combinadas, 

para reduzir riscos de transmissão de doenças quando esgotos são utilizados 

na irrigação agrícola. 

O autor ainda discute que cada país, onde tal prática é adotada, toma 

distintas medidas de proteção por diversas razões: demanda sócio-econômica e 

de mercado - onde os agricultores usam fontes de água disponível; falta ou 

gerenciamento deficiente dos recursos hídricos; falta ou estrutura deficiente 

para análises laboratoriais (equipamentos e mão de obra qualificada) no 

monitoramento da qualidade sanitária das águas servidas para reúso, ausência 

ou rede coletora deficitária e falta de tratamento de esgotos. 
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F 

D 

A Restrição de CUltivo [] Risco Alto 

B Aplicação de Medidas D Risco Baixo 
c Controle Exposição Humana D Seguro 
D Tratamento Parcial 

E D +A 
.... Fluxo de Patógenos 

F D +C n Barreira 

G A+C I Tratamento por Lagoas 

H Tratamento Completo 11 Tratamento Convencional 

Figura 2: Modelo geral de controle para redução de riscos à saúde associadas 

ao reúso de águas servidas (STRAUSS, 1991 ). 

2.2.4 Incidência de doenças infecciosas associadas ao reúso de água 

Relatos sobre a ocorrência de doenças infecciosas associadas à 

irrigação de culturas com águas residuárias estão comumente associadas à 

utilização de esgoto sanitário ou de águas residuárias de má qualidade. De 

acordo com SHUVAL (1990) citado por USEPA (1992}, uma revisão dos 
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estudos epidemiológicos indicou que apenas águas residuárias não tratadas 

estão associadas à transmissão de doenças infecciosas. Grande parte da 

literatura relacionada à exposição humana às águas de esgoto sanitário refere

se aos operadores e pessoal de manutenção de estações de tratamento. De 

acordo com uma revisão da literatura realizada por COOPER ( 1991 ), raramente 

é relatada a ocorrência de doença pela exposição ocupacional nesses 

trabalhadores. Portanto, é razoável supor que os agricultores expostos à águas 

residuárias para irrigação estarão sob menor risco de infecção que os 

trabalhadores das ETEs (USEPA 1992). 

O efeito potencial dos aerossóis gerados por ETEs nas comunidades 

adjacentes também foi bastante estudado. As concentrações de 

microrganismos nos aerossóis é função de sua concentração na água 

residuária aplicada e da eficiência na formação de aerossóis pelo processo de 

irrigação através de pulverização. Infecção ou doença podem ser causadas 

indiretamente, pela deposição dos aerossóis em superfícies, como por exemplo, 

nos alimentos, vegetação e roupas. A dose infectante de alguns 

microrganismos patogênicos é menor por via respiratória que oral, portanto, a 

inalação pode ser uma via mais provável de transmissão da doença que o 

contato ou a ingestão. Num estudo realizado no Texas, em uma comunidade 

rural, na qual se realizava irrigação através de pulverização de água recuperada 

não-desinfetada, foi observada uma elevação nas concentrações de várias 

bactérias no ar. Entretanto, não foi observada uma associação entre a 

ocorrência de doenças agudas (auto-relatadas) e a exposição aos aerossóis, 

mas verificou-se, através de exames de sangue, uma taxa ligeiramente mais 

elevada de infecção viral na população mais exposta (CAMANN e col. 1986, 

citado por USEPA 1992). Assim, embora não existam surtos documentados de 

doenças associadas à irrigação através de pulverização de águas de reúso, até 

que sejam disponíveis estudos mais conclusivos sobre a transmissão de 

doenças infecciosas por microrganismos patogênicos presentes nos aerossóis, 
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a exposição à água de reúso que não tenha sido submetida a processos 

altamente eficientes de desinfecção deve ser limitada (USEPA, 1992). 

2.3 Utilização de indicadores na avaliação da qualidade de águas 

A grande diversidade de microrganismos patogênicos presente nos 

esgotos e a conseqüente presença potencial na água de reúso torna 

impraticável o seu monitoramento direto. A utilização de microrganismos 

indicadores é a estratégia tradicionalmente empregada e viável para avaliar a 

qualidade sanitária das águas. As bactérias do grupo coliforme têm sido 

bastante utilizadas com esse objetivo, particularmente o subgrupo dos 

coliformes termotolerantes, cuja presença no ambiente é uma indicação da 

presença de material fecal humano ou animal e, portanto, da possível presença 

de microrganismos patogênicos. Os microrganismos patogênicos entéricos irão 

reagir aos fenômenos ambientais de forma similar aos coliformes fecais e, 

assim, as taxas de remoção de coliformes durante a recuperação da água ou 

processamento do esgoto irão refletir uma redução na taxa de microrganismos 

patogênicos. Por outro lado, a determinação de coliformes não irá prever de 

forma adequada a presença de vírus, protozoários ou helmintos. Muitos vírus 

entéricos, por exemplo, serão mais resistentes à desinfecção química e 

irradiação do que a maior parte dos indicadores bacterianos. Segundo 

COOPER (1991), para fins práticos, esse problema é superável, pois embora a 

eficiência de desinfecção possa ser maior para os coliformes que para os vírus, 

os primeiros estarão presentes em quantidades muito maiores, portanto, o 

tempo necessário para redução dos coliformes a baixas concentrações é, em 

geral, adequado para a redução das concentrações virais "in situ" a níveis 

aceitáveis. Muitos parasitas clinicamente importantes estarão presentes em 

formas encistadas, sendo assim muito resistentes à desinfecção. Como não se 

dispõem de indicadores adequados para parasitas, exige-se a utilização de um 

processo de tratamento reconhecidamente efetivo para a remoção desses 

organismos. Esquemas de monitoramento padronizados, que incluem a 
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determinação de coliformes, devem ser adotados para assegurar-se que o 

processo, como um todo, esteja funcionando adequadamente. 

O monitoramento pode ser baseado na determinação dos coliformes 

totais ou fecais, os primeiros devendo ser utilizados para água de consumo 

humano tratada. Para a água reciclada, ambos podem ser utilizados, 

dependendo do meio de distribuição e destino final da água. Entretanto, se a 

água for armazenada, há chances de contaminação por coliformes não-fecais, 

seja de fontes externas ou por multiplicação, ambos de pouco significado 

sanitário, indicando que nesse caso, seria mais adequada a utilização de 

coliformes fecais. 

Outros indicadores bacterianos podem ser igualmente utilizados, tendo 

sido sugeridos os enterococos, Clostridium perfringens, Mycobacterium, 

Bacteroides e os vírus de bactérias, os bacteriófagos. O Clostridium perfringens 

está presente em altas densidades nas águas residuárias, é de fácil e rápida 

detecção e quantificação, seus esporos são resistentes à desinfecção, sendo 

assim considerado um bom indicador da eficiência dos processos de 

tratamento. 

A utilização de métodos imunológicos e de biologia molecular na 

microbiologia ambiental vem crescendo e oferecendo possibilidades para 

detecção de baixas concentrações de microrganismos patogênicos, diretamente 

em amostras ambientais, como água e solo. Métodos empregando 

imunofluorescência (FA) são disponíveis para determinação qualitativa e 

quantitativa de Giardia e Cryptosporidium. A metodologia que utiliza a reação 

em cadeia da polimerase (PCR) também pode determinar quantidades mínimas 

de ácidos nuclêicos de cada microrganismo, o que permite inferir-se sobre a 

presença do mesmo. Embora essas técnicas possuam alta sensibilidade e, 

portanto, maior eficiência no monitoramento, permanece o questionamento 
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sobre a viabilidade dos microrganismos e o significado sanitário da detecção de 

níveis tão baixos. 

2.4 Regulamentação microbiológica e parasitológica para águas de reúso 

na irrigação agrícola 

As regulamentações relativas ao reúso de águas servidas na agricultura 

têm evoluído através da influência histórica e tendências sociais. No princípio 

do século, as normas eram extremamente severas. Para se ter uma idéia, os 

padrões estabelecidos pelas normas do estado da Califórnia {EUA), no início da 

década de 70, indicavam uma qualidade microbiológica para a água de reúso 

de 2,2 coliformes/100 ml (CAMPOS, 1999). 

Em 1952, as autoridades sanitárias de Israel publicaram normas 

sanitárias baseadas nas normas califomianas. Em 1973, a Agência de Proteção 

Ambiental dos Estados Unidos (USEPA) recomendou que a água para irrigação 

não ultrapassasse a 1 03 coliformes/1 OOmL 

Em 1973, especialistas da OMS (OMS 1989) recomendaram que alimentos 

consumidos crus deveriam ser irrigados com afluentes biologicamente tratados 

e desinfectados para alcançar concentração de coliformes fecais de ,::: 1 00 

NMP/1 00 ml em 80% de amostras analisadas. Em reavaliação feita por um 

grupo de especialistas da OMS e outras entidades em relação ao reúso de 

águas residuárias na agricultura e aquicultura e efeitos à saúde humana, esse 

grupo considerou que não se justificava uma concentração tão restritiva, pois 

julgaram que não havia evidências epidemiológicas para tanto. Novas diretrizes 

contendo normas menos restritivas foram estabelecidas para coliformes fecais 

(103 NMP/ 100 ml), entretanto mais restritivas em relação aos ovos de 

helmintos que reconhecidamente oferecem maior risco à saúde pública, 

especialmente em áreas endêmicas. O grupo enfatizou a necessidade de 
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eliminação quase completa de ovos de helmintos nessas águas de reúso (,::1 

ovo/L), utilizando como indicadores os parasitas Ascaris, Trichuris e 

ancilostomídeos. 

As recomendações feitas pela OMS ( 1989) são muito importantes, pois há 

dados confirmando que contaminação fecal é um dos problemas de saúde em 

países em desenvolvimento onde 3 milhões de crianças morrem de doenças 

entéricas a cada ano e milhares estão debilitados por doenças causadas por 

parasitas intestinais. O nemátoda Ascaris lumbricoides infecta anualmente, 

aproximadamente, 25% da população mundial. Embora as infecções sejam, 

freqüentemente, assintomáticas, seu efeito pode contribuir substancialmente na 

morbidade infantil quando associadas a subnutrição, pneumonia, doenças 

entéricas e deficiência de vitamina A {CARNEIRO e col., 2002) O mesmo autor 

ainda cita dados de que, no Brasil, 70% das admissões em hospitais do setor 

público refletem deficiências na área de saneamento ambiental. 

Os valores guia estabelecidos pela OMS (1989) tomaram-se referência 

para a prática de reúso de águas servidas na agricultura e base para 

investigações científicas sobre o assunto, sejam de convergência ou 

divergência, reforçando a necessidade de mais estudos epidemiológicos para 

melhor avaliação da qualidade microbiológica dessas águas ou adotando-os na 

prática de reúso. A legislação francesa, por exemplo, guia-se pelas 

recomendações estabelecidas pela OMS ( 1989) com algumas modificações 

feitas pelas autoridades sanitárias, estabelecendo que cultivos pertencentes à 

categoria A não devem ser irrigados por técnicas em que há encharcamento de 

frutas e verduras, e que irrigação de locais públicos (parques e campos de 

golfe) por aspersão deve ser efetuada fora do horário de funcionamento. No 

México, adotou-se critérios microbiológicos segundo situação epidemiológica do 

país e circunstâncias econômicas. Introduziu-se limite máximo de ovos .::s ovos 

de nemátoda/L para águas de reúso utilizadas na irrigação agrícola e para 
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irrigação irrestrita uma média diária de ~2000 coliformes fecais/1 OOml e média 

mensal de ~1 000 coliformes fecais/1 OOml (BLUMENTHAL e col. 2000). 

HESPANHOL e PROST (1994) afirmaram que muitos países estão 

desenvolvendo seus próprios padrões com base nos valores guia propostos 

pela OMS, enquanto outros estabelecem sua legislação com base nas suas 

próprias condições e possibilidades, devendo-se levar em conta questões 

sociais, econômicas, culturais e geográficas. O quadro 5 ilustra as 

recomendações do Estado da Califórnia e OMS para reúso de águas na 

agricultura, assim como as recomendações da Agência Americana de Proteção 

Ambiental (USEPA, 1992). 
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Quadro 5: Comparação das recomendações de qualidade microbiológica de 

águas de reúso para utilização na irrigação agrícola e dos critérios 

de irrigação da OMS (1989) , do Estado da Califórnia (1978) e 

USEPA (1992). 

Organismo/ Tipos de Condições de Nemátodos Coliformes Tratamento 

Instituição Irrigação reutilização Intestinais• totais e fecais0 
recomendado 

Irrigação de Lagoas de estabilização 
Categoria A cultivos < 1/L <1000/100mL (ou equivalente), configurada 

consumidos crus de CF para atender as diretrizes 

Irrigação de cereais, Lagoas de estabilização com 

o Categoria B cultivos industriais, < 1/L SR 8 a 1 O dias de retenção 

M forrageiras, pastos e (ou equivalente) 

s árvores 

Irrigação de cultivos 
Categoria C da categoria B, sem SR SR No minimo sedimentação 

exposição de primária 
trabalhadores/público 

Irrigação (aspersão <2,2/100 mL Tratamento secundário 
ESTADO ou superficie) de SR deCT seguido de desinfecção 

da cultivos comestiveis 

CALIFÓRNIA Irrigação de pasto <23/100 mL Tratamento secundário 
para animais SR deCT seguido de desinfecção 

produtores de leite 

Irrigação de 
u cultivos SR Ausência de Tratamento secundário, 
s consumidos crus CF filtração e desinfecção 

E Irrigação de acesso 
p restrito e alimentos <200/100mL Tratamento secundário 
A submetidos a SR de CF seguido de desinfecção 

processo industrial 

a Nemátodos intestinais (Ascaris, Trichuris e Ancylostoma) que se expressam como a média aritmética do 
número de ovos por litro durante o periodo de irrigação. 
b média do número de coliformes totais por 100 mL determinada a partir dos resultados bacteriológicos dos 
últimos sete dias em que foi feito o controle. 
SR -Sem recomendação I CT- Coliformes totais I CF - Coliformes fecais 

Fonte: ASANO e LEVINE, 1998 apud CAMPOS 1999., USEPA, 1992. 

A legislação vigente no Estado de Israel é apresentada no quadro 6, já 

que esse é um dos países com mais tradição e experiência na reutilização de 

águas residuárias para irrigação agrícola. 



Quadro 6: Legislação sobre águas de reúso vigente no Estado de Israel 
em1994 

Tratamento Critérios 
Condições 

Tipo de cultura 

- DBOs 60 mg/L 300 m zona residencial Algodão, cereais 
ss 50mg/L 30 m estradas e forragem 

- DBOs 35 mg/L 250 m zona residencial Oliveiras, cítricos, 
ss 20 mg/L 25 m de estradas bananas e 
OD 0,5 mg/L amendoim 

Desinfecção DBOs 35 mg/L - Vegetais sem 
com cloro ss 20 mg/L casca e cozidos 

(60' contato) OD 0,5 mg/L 
250 CF/100 mL* 

Filtração e DBOs 15 mg/L - Todo tipo de 
desinfecção ss 15 mg/L cultivo e vegetais 

com OD 0,5 mg/L consumidos crus 
Cloro 12 CT/100 mL* 

( 120' contato) 
CF - Colifonnes fecais I CT - Collfonnes tota1s I SS - Sólidos SedimentáveiS I DBOs - Demanda B1oquim1C8 de 
Oxigênio de 5 dias I 00 - Oxigênio Dissolvido 

Fonte: CAMPOS 1999. 

As recomendações e critérios para a qualidade sanitária das águas 

servidas que se destinam à irrigação dependem, como já visto anteriormente, 

de cada região, da disponibilidade local de água, do tipo de cultivo e das 

condições sócio-econômicas dos países que fazem uso desse recurso. Nota-se 

também que não há uma regulamentação única na determinação dos valores 

máximos de indicadores de contaminação fecal. 

Distintamente do Estado americano da Califórnia, o Estado da Flórida 

determina a utilização de águas de reúso na irrigação agrícola somente em 

cultivos consumidos descascados, cozidos ou submetidos a processos térmicos 

antes do consumo e essas águas devem atender a limites de qualidade como: 

ausência de coliformes fecais/1 00 mL e concentração de sólidos suspensos 

totais e DBO de 5 mg/L e 20 mg/L, respectivamente, e ainda são requeridos 

tADilc:llllaiiC 
FACULDADE DE SAÚDE POBl.Jt:A 
UNIVERSIDADE DE sA0 PAULO 
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tratamento secundário, filtração e desinfecção do afluente (CROOK e 

SURAMPALLI1996). 

Nos últimos anos observa-se um crescente interesse quanto à ocorrência 

e significância de protozoários como Giardia e Cryptosporidium em águas de 

reúso, portanto as etapas de filtração e desinfecção são requeridas por alguns 

Estados americanos para assegurar que a água de reúso esteja livre desses 

protozoários e de outros patógenos (CROOK e SURAMPALLI, 1996). 

O quadro 7 apresenta outros exemplos de regulamentações para reúso 

de água para a irrigação de culturas agrícolas, em alguns países. 

Quadro 7: Regulamentações em relação ao reúso de águas na agricultura. 

Pafs 

india 

México 

Peru 

Tunfsia 

CT - Collformes tota1s 

Fonte: STRAUSS 1991 

Padrlo microbiológico 
-

::;1000 CT/100ml para 
vegetais consumidos cru 

::;1000 CT/100ml para uso de 
esgotos sanitários sem 

tratamento prévio 
Ausência de V. cholerae e 

Salmonella 
::;1 ovo de nemátodo/L 

Toda água de reúso deve 
sofrer tratamento prévio 

apropriado 

Restrições 
Irrigação proibida para 

vegetais consumidos cru 

Irrigação proibida: alface, 
repolho, cenoura e espinafre 
Irrigação proibida: tuberosas 
consumidas cruas e vegetais 

de crescimento rasteiro 
Irrigação proibida: cultivos 
que são consumidos crus 
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2.5 Coliformes termotolerantes e ovos de helmintos como indicadores de 

qualidade sanitária para águas de reúso na irrigação agrícola. 

As bactérias do grupo coliforme são consideradas como indicadores para 

a detecção de contaminação fecal no ambiente aquático, pois fazem parte da 

microbiota normal do trato intestinal de animais homeotermos, evidenciando o 

risco da ocorrência de patógenos em amostras de água. O grupo de coliformes 

totais está formado pelos gêneros Escherichia co/i, Citrobacter, Klebisíella e 

Enterobacter. Estas bactérias são eliminadas através das fezes humanas em 

uma concentração média de 1 07 organismos/g. Alguns dos representantes do 

grupo coliforme, entretanto, não são, exclusivamente, de origem fecal e podem 

ser encontrados no solo e na vegetação. Portanto, a presença de coliformes 

totais não é uma prova definitiva de contaminação fecal. 

Os coliformes termotolerantes (Escherichia colí e algumas espécies de 

Klebisiella), subgrupo dos coliformes totais, são de origem fecal e refletem 

melhor e com mais segurança à presença de contaminação fecal e possíveis 

riscos associados a presença de fezes em águas. 

A fonte de contaminação por parasitas entéricos mais freqüente em 

águas residuárias são águas de origem doméstica (fezes de animais 

domésticos e silvestres e lodos de estações de tratamento de esgotos). 

A pesquisa da presença de ovos de helmintos é fundamental já que 

esses organismos representam o principal risco à saúde na utilização de 

esgotos sanitários na irrigação de culturas agrícolas (HESPANHOL e PROST 

1994). 

Em Lima (Peru), CASTRO de ESPARZA e MUNOZ {1990) analisaram 70 

amostras de águas residuárias utilizadas na irrigação agrícola. As áreas 

estudadas foram: Fundo San Agustín, Callao (mistura de esgotos domésticos, 
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afluentes industriais e água de rio); Fundo Santa Rosa, San Martín de Porres 

(esgotos domésticos sem tratamento); Lagunas de San Juan, San Juan de 

Miraflores (esgotos domésticos tratados por lagoas de estabilização); 

Cienguilla, Rio Lurín (águas superficiais). Os parâmetros analisados foram 

coliformes totais e fecais, Salmonella, protozoários e ovos de helmintos. Os 

resultados obtidos revelaram que a média geométrica de coliformes totais e 

coliformes fecais na região de Callao e San Martín de Porres foi de 2x108 

NMP/1 00 ml e 8,5x1 07 NMP/1 OOml, respectivamente; e Samonella de 2x1 03 

NMP/1 OOml. Nos afluentes das lagoas de estabilização de San Juan o nível de 

coliformes fecais foi de 5,2x1 06 NMP/1 OOml, na lagoa primária, 2,5x1 06 

NMP/1 OOml, na lagoa secundária; e na terciária de 1, 7x1 05 NMP/1 OOml. Para 

Salmonella não detectaram densidades maiores que 100 NMP/1 OOml. As 

águas superficiais do rio Lurín apresentaram médias geométricas de coliformes 

fecais de 2x1 02 NMP/1 OOml e não foi detectada a presença de Salmonella. Nas 

águas residuárias brutas a concentração de helmintos e protozoários 

compreendeu-se entre 1 00 a 1000 microrganismos/L de amostras analisada. 

Na lagoa primária detectaram protozoários mas não ovos de helmintos e na 

lagoa secundária não encontraram protozoários e helmintos. Efetuaram 

também análises em alimentos irrigados com essas águas e obtiveram os 

seguintes resultados: nos produtos de Callao e Santa Rosa detectaram 

presença de Salmonella em 49% das amostras analisadas, a densidade de 

coliformes fecais ficou entre 1 00 a 1 000 NMP/1 OOml; e em 57% das amostras 

a densidade de E. co/i ficou entre 1 O a 1000 NMP/1 OOml; San Juan, San Juan 

de Miraflores 34% das amostras estudadas apresentavam níveis de coliformes 

fecais entre 100 a 1000 NMP/100ml e para E.coli 58% delas situou-se entre 10 

a 1000 NMP/1 OOml; e Cieneguilla, rio Lurín a concentração de coliformes 

fecais em 3% das amostras deu-se entre 100 a 1000 NMP/100ml e para E.coli 

entre 1 O a 1000 NMP/1 OOml em 6% das amostras estudadas. Em relação aos 

protozoários e helmintos detectados nos vegetais produzidos na região de 

Callao, Santa Rosa foram encontradas as seguintes espécies: Entamoeba co/i 
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(68,52%), lodamoeba butschlii (9,26%), Gíardia lamblia (38,89%), Endolimax 

nana (31 ,49%), Ascaris lumbricoides (24,08%) e Trichuris trichíura (12,97%). 

Em San Martín 59,26% das amostras investigadas continham Entamoeba co/i, 

29,63% Endolímax nana, 12,97% lodamoeba butschlii, 35,19% Giardia lamblia, 

27,78% Ascaris lumbricoides e 11,12% Trichuris trichiuris. Em San Juan os 

níveis encontrados foram 80% de Entamoeba co/i, 6,67% de Entamoeba 

hystolitica, 44,67% de Endolimax nana, 26,67% de lodamoeba buttschlii, 

53,34% de Giardia lamblia, 53,34% de Ascaris lumbricoides e 26,67% de 

Trichuris trichíura. Nas lagoas de San Juan as amostras estudadas de esgotos 

tratados apresentaram ocorrência de 17,78% de Entamoeba co/i, 8,89% de 

Giardia lamblía e 4,45% de Ascaris lumbricoides. Os autores, em função dos 

resultados obtidos, concluíram que a qualidade dos produtos agrícolas está 

diretamente relacionada com a qualidade da água utilizada em sua irrigação e 

recomendaram que esgotos sanitários destinados a irrigação devem ser 

submetidos a prévio tratamento e alcançar níveis de no máximo 10.000 NMP 

de coliformes fecais/1 00 ml e ausência de ovos de helmintos intestinais. 

Acreditam também que medidas de saneamento e bons hábitos de higiene das 

populações expostas a essas águas são muito importantes para minimizar os 

riscos associados ao reúso de águas servidas na agricultura. 

SHUVAL (1991) relatou os efeitos da prática de irrigação utilizando-se 

esgotos sanitários brutos revelou evidências epidemiológicas de seus efeitos 

negativos e deletérios à saúde. O autor citou exemplos de estudos pioneiros 

como o realizado, em 1949, em cidades alemãs o qual mostrava a alta 

prevalência de Ascaris em populações consumidoras de vegetais crus irrigados 

com esgoto sanitário bruto em relação a populações que consumiam os 

mesmos tipos de vegetais irrigados com esgoto tratado e em populações que 

viviam em cidades cuja prática de reúso não era utilizada. Outro exemplo 

mencionado foi o de Jerusalém, no período de 1935 a 1982, também sobre a 

ocorrência de Ascaris em populações cuja irrigação de vegetais consumidos 
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crus era efetuada com esgotos sem tratamento algum, essa investigação 

mostrou que quando se cessava a irrigação com essas águas, a ocorrência de 

Ascaris caía vertiginosamente. O mesmo tipo de pesquisa foi realizada na Índia, 

em 1973, onde agricultores que se utilizavam de esgotos sanitários na irrigação 

agrícola apresentavam altas taxas de infecção por Ascaris e Ancylostoma em 

relação a outros agricultores. 

VAZ. da COSTA-VARGAS e col. (1991) analisaram, por 2 anos, a 

qualidade bacteriológica de esgotos tratados mediante filtro biológico, na 

irrigação, por aspersão, de alface. Como parte do estudo avaliaram os níveis de 

contaminação fecal nas folhas de alface comercializadas e a caminho da 

comercialização. Na água de irrigação da densidade de E. co/i foi de 5x1 06 

NMP/1 OOml e de 6x1 06 NMP/1 OOml, no primeiro e segundo ano de análise, 

respectivamente. Nas folhas de alface produzidas verificaram concentração de 

E. co/i de 9,95 x 105 NMP/1 OOg de peso seco a caminho da comercialização e 

de 4,04 x 105 NMP/100g de peso seco, sendo comercializadas. 

Estudo epidemiológico conduzido por BLUMENTHAL e col. (1991-92), 

em seqüência ao realizado por CIFUENTES e col. (1991-92), envolvendo 

populações cuja exposição às águas servidas eram distintas denominadas: 

grupo exposto - área de utilização de águas residuárias sem tratamento; grupo 

semi-exposto - área onde havia estocagem do esgoto antes da utilização; e 

grupo não exposto que se utilizava de águas pluviais. A qualidade 

microbiológica do esgoto bruto, registrada por CIFUENTES e col. {1991-92), 

mostrava densidade de 1 08 coliformes fecais/1 OOml e 70 ovos de Ascarisll e o 

esgoto retido nos 2 reservatórios era de 104 coliformes fecais/1 OOml e ausência 

de ovos de Ascaris. O chamado grupo exposto teve aumento de doenças 

diarréicas em menores de 15 anos, um pequeno aumento em infecções por 

Entamoeba hystolitica em crianças entre 5 - 14 anos, nenhum efeito a respeito 

de infecções por Giardia e elevação do risco de infecção por Ascaris em todas 
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as idades. Para o grupo semi-exposto houve diminuição do nível de risco de 

infecção por Ascaris e doenças diarréicas e não houve diferença significativa 

com o grupo não exposto. 

ÁLVAREZ (1993) relatou estudos epidemiológicos realizados, no Vale 

do Mezquital (México), entre agricultores que utilizavam águas residuárias sem 

tratamento convencional prévio na irrigação de cultivos de milho e alfafa e em 

menor proporção aveia, tomate, trigo e feijão. Os estudos epidemiológicos 

mostraram que os riscos por infecção parasitária (Ascaris lumbricoídes) e 

distúrbios gastrointestinais era maior nos grupos de mais elevada exposição 

(agricultores), dependendo da qualidade microbiológica das águas empregadas 

na irrigação. A conclusão obtida foi que se deve continuar incentivando o uso 

de águas residuárias na agricultura, entretanto, ressalta-se a importância dos 

aspectos sanitários, ambientais e educativos para que esta prática seja segura 

para a saúde humana. 

No Vale do Mezquital, zona central mexicana compreendida por 85.000 

ha, cuja irrigação era realizada por águas residuais, CIFUENTES e col. (1993) 

estudaram a prevalência de doenças diarréicas e infecções intestinais por 

Ascaris lumbricoídes, na época de seca. Em famílias de agricultores que 

utilizavam águas servidas sem prévio tratamento na irrigação agrícola foram 

consideradas como "grupo de alta exposição"; famílias que utilizavam águas 

residuais previamente armazenadas em barragens de retenção compuseram o 

"grupo de exposição moderada"; e famílias que se utilizavam apenas das águas 

de chuva para a irrigação de suas áreas agrícolas representavam o "grupo 

controle ou de baixa exposição". As análises microbiológicas efetuadas 

mostraram que a densidade de coliformes fecais no esgoto bruto foi de 

108/1 OOmL e de 70 ovos/L de Ascaris lumbricoides e relataram que esses 

valores diminuíam consideravelmente após armazenamento na barragem. Os 
' 

resultados evidenciaram maior prevalência de infecção por Ascaris lumbricoides 

) 
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e doenças diarréicas no grupo denominado de alta exposição em todas as 

faixas etárias estudadas seguida do grupo de exposição moderada e grupo 

controle. 

Dando continuidade aos seus estudos, no ano seguinte CIFUENTES e 

col. (1994) investigaram a prevalência dos mesmos distúrbios nos mesmos 

grupos anteriormente avaliados. Os resultados revelaram prevalência de 

infecção por A.lumbricoides e doença diarréica elevada no grupo de alta 

exposição em todas as faixas etárias e observaram ainda que as prevalências 

diminuíam paralelamente com o grau de exposição aos diferentes tipos de água 

utilizadas. Os autores ressaltaram a importância de estudos epidemiológicos na 

busca de medidas de proteção à saúde de populações envolvidas nos 

programas de reúso de águas residuárias na agricultura. 

Em Marrakesh (Marrocos), OUAZZANI e col. (1995) compararam por 2 

anos a remoção de ovos de helmintos em 3 tipos de tratamento de esgotos a 

saber: lagoa macrófita, lagoa facultativa e lagoa anaeróbia. Encontraram ovos 

de helmintos nos esgotos brutos, 88% eram nemátodos (Ascaris, Trichuris e 

Enterobius) e 12% de cestoda (Hymelolepis e Taenia). Ovos de Ascaris e 

Hymenolepis eram os gêneros predominantes de suas respectivas famílias. O 

afluente da lagoa macrófita exibia valores de O a 120 ovos de helmintos/L 

(média de 32 ovos/L), da lagoa facultativa valores de O a 88 ovos/L (média de 

11,7 ovos/L) e da lagoa anaeróbia de O a 22 ovos/L (média de 4 ovos/L). Nos 

afluentes das lagoas macrófita e facultativa não detectaram a presença de ovos 

de helmintos nas estações fria e quente, o que representa 1 00% de remoção 

desses organismos. Na lagoa anaeróbia a porcentagem de remoção foi de 79% 

e 1 00% no período frio e quente, respectivamente. Constataram, também, que 

nos 3 tipos de tratamento a concentração de coliformes fecais excedeu 1 03 

UFC/1 OOml. Os 3 sistemas de tratamento nunca produziram afluentes 

melhores que a categoria B e no período frio a lagoa anaeróbia produziu 
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afluente correspondente a categoria C, categorias essas estabelecidas pela 

OMS (1989). Os autores recomendaram a irrigação de cereais, pastos, árvores 

e alimentos a serem industrializados, ou seja, produtos de uso restrito, e ainda 

que agricultores e público deveriam evitar a exposição e essas águas. 

Em estudo realizado por BASTOS & MARA (1995) foram avaliadas as 

condições sanitárias de alface e rabanete irrigados com esgoto tratado por 

lagoas de estabilização e filtros biológicos em Santo André Alentejo (Portugal) e 

Leeds (Inglaterra). Os resultados obtidos revelaram que a qualidade sanitária 

do esgoto tratado por ambos os sistemas apresentava-se levemente inferior ao 

recomendado pela OMS (1989) e apenas em amostras provenientes do sistema 

de filtro biológico não se detectou a presença de Salmonella. Em análises 

efetuadas para verificação da qualidade sanitária das hortaliças o maior nível de 

contaminação encontrado foi da ordem de 1 03 a 1 04 E. cofi/1 OOg e a presença 

de Sa/monella não foi detectada. 

CEBALLOS e col.(1995) estudaram a qualidade microbiológica de 

esgotos sanitários tratados por uma única célula de lagoa facultativa na cidade 

de Sapé (Paraíba), durante março de 1991 a março de 1992. A lagoa facultativa 

apresentava as seguintes características: 61 dias de tempo de retenção 

hidráulica, vazão de 11 Us e carga orgânica de 296 kg DBOslhab./dia. 

Encontraram média de coliformes fecais de 1,2x1 08 UFC/1 OOmL e 

Streptococcus faecalis de 1,2x1 07 UFC/1 OOmL; e 2300 ovos/L de Ascaris 

lumbricoides no esgoto bruto. No esgoto tratado a média de coliformes fecais 

detectada foi de 4,6x1 05 UFC/1 OOmL e de Streptococcus faecalis de 3,2x1 04 

UFC/1 OOmL, demonstrando eficiência de remoção de 99,6% para coliformes 

fecais e de 99,6% para Streptococcus faecalis . ~essa pesquisa houve 

completa remoção de ovos de Ascaris /umbricoides. O sistema de tratamento 

apresentou alta eficiência na remoção de indicadores bacteriológicos, mas não 

o suficiente para alcançar o limite recomendado pela OMS (1989) para irrigação 
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irrestrita. Em relação aos ovos de Ascaris lumbricoides alcançou-se a qualidade 

desejada. Os autores sugeriram a inclusão de mais uma lagoa para a produção 

de afluente com melhor qualidade bacteriológica, para que se atinja qualidade 

recomendada para irrigação agrícola irrestrita. Não foram realizados ensaios 

para detectar outros ovos de helmintos constantes nos valores-guia da OMS 

(1989), o que seria de grande valor na avaliação dessas águas e tomada de 

decisão sobre a melhor forma de utilizá-la. 

BLUMENTHAL e col. (1996) realizaram estudo epidemiológico em área 

agrícola no Estado de Hidalgo (México) onde se pratica reúso de águas 

residuárias na irrigação de culturas. Para efetuar tal estudo, compararam a 

prevalência de infeção por Ascaris em 3 grupos de agricultores e seus 

familiares. O primeiro deles utilizava esgoto sanitário bruto na irrigação, o 

segundo grupo de esgoto sanitário após estocagem em reservatórios (períodos 

de 1 a 7 meses e 2 a 6 meses dependendo da época do ano) e o terceiro grupo 

de águas pluviais. Observaram que a qualidade sanitária do esgoto após 

estocagem no primeiro reservatório atendia os valores guia da OMS (1989) 

para irrigação sem restrições. Os resultados obtidos demonstraram aumento 

na prevalência de infecções por Ascaris em todas as faixas etárias estudadas 

(2-4 anos, 5-14 anos e~ 15 anos) no grupo que se utilizava de esgotos brutos 

(sem prévio tratamento). No grupo de agricultores cuja água era estocada em 

um reservatório houve diminuição na prevalência na faixa etária de ~ 15 anos 

mas não foi observado decréscimo para crianças. No grupo onde a água foi 

estocada nos 2 reservatórios notaram níveis de infecção similar ao grupo que 

se utilizava de águas de chuva para irrigação em todas as faixas etárias 

analisadas. Os autores citaram trabalhos realizados no nordeste do Brasil e 

Leeds (Inglaterra). No caso brasileiro, o esgoto bruto que continha >100 ovos/L 

de helmintos usado na irrigação por spray em campos de alface. O afluente da 

lagoa anaeróbia apresentava uma concentração de 14 a 18 ovos/L; o afluente 

após lagoa facultativa apresentava valores de 0,2 a 0.4 ovos/L e ausência 
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desses organismos após passagem pela lagoa de maturação. Quando os pés 

de alface eram irrigados com esgoto tratado pelas lagoas anaeróbias a 

contaminação era reduzida para aproximadamente 0,5 ovos por planta. Após o 

tratamento por lagoa facultativa nenhum ovo foi detectado nas plantas. Em 

Leeds, quando campos de alface eram irrigados com afluentes contendo 50 

ovos/L de Ascaris galli foram detectados aproximadamente 1-2 ovos, em média, 

nas folhas de alface após 5 semanas de irrigação. Quando a contaminação foi 

reduzida a 1 O ovos/L, o número médio de ovos foi de 1 ovo ou menos por 

planta. Os autores ponderaram a importância o tratamento de esgotos para 

reúso na agricultura, considerando que 1 ovo/L protege consumidores mas não 

necessariamente agricultores e familiares, especialmente em sistemas de 

tratamento não estáveis como o relatado nesse trabalho, em vista disso, os 

autores sugeriram 0,5 ovo/L como valor máximo permitido. Em relação aos 

indicadores de contaminação fecal os autores acreditam que uma densidade ~ 

1 04/1 OOml de coliformes fecais deve ser considerada como valor máximo para 

irrigação de alimentos com restrição, já que não há fortes evidências de riscos 

de infecções bacterianas e virais em agricultores. 

Em Portugal, MARECOS do MONTE e col. (1996) investigaram a 

qualidade sanitária de esgoto doméstico tratado (tratamento primário, 

secundário e lagoa facultativa) para sua utilização na irrigação de campos de 

grãos, milhos, e girassol (para produção de óleo). Os parâmetros 

microbiológicos estudados foram coliformes fecais, estreptococcos fecais e 

ovos de helmintos. Verificaram média geométrica de coliformes fecais de 2,86 x 

106/100 ml após tratamento primário, de 1,1x106/100 ml após tratamento 

secundário e após lagoa facultativa de 3, 1 x1 03/1 00 ml. Para estreptococcos 

fecais as médias geométricas encontradas foram 5,0x105 /100 ml após 

tratamento primário, 1, Ox1 05/100 ml após tratamento secundário e 

6,8x102/100ml na saída da lagoa facultativa. Em relação aos ovos de 

helmintos, apresentaram média geométrica de 56,2 ovos/L após tratamento 
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primário, 22 ovos/L após tratamento secundário e ausência após a lagoa 

facultativa. Os autores consideraram comprometida a qualidade bacteriológica 

do esgoto estudado, sugeriram desinfecção, implantação de lagoa de 

maturação e mistura com águas naturais. No que se refere à presença de ovos 

de helmintos o tratamento mostrou-se adequado. 

VAZ da COSTA VARGAS e col. {1996), em Santo André, região de 

Alentejo (Portugal), conduziram estudo da qualidade bacteriológica de esgotos 

tratados por sistema de lagoas de estabilização a saber: lagoa aerada seguida 

por lagoa facultativa. As culturas irrigadas foram alface e rabanete e os 

sistemas de irrigação empregados foram por inundação e gotejamento. Os 

resultados revelaram média geométrica de E. co/i de 5,0x103/100ml em 1987 e 

1988 e de 1, 7 x 1 03/1 OOml em 1989, ou seja, qualidade levemente inferior ao 

recomendado pelas diretrizes da OMS (1989). A qualidade sanitária dos cultivos 

de experimento foi similar ao encontrado nos mesmos tipos de produtos 

comercializados no mercado local. Para os autores, em vista dos resultados 

obtidos, valores de E. co/i de 104/1 OOmL pareceram ser apropriados como valor 

máximo. Não pesquisaram a ocorrência de ovos de helmintos, o que 

certamente seria fundamental na avaliação dessas águas, em especial na 

tomada de decisão sobre que tipo de cultura poderia ser irrigada com essas 

águas, tipo de sistema de irrigação empregado e embasamento no 

planejamento de futuros estudos epidemiológicos na região, e ainda, na 

reavaliação dos valores guia sugeridos pela OMS {1989). 

Na cidade de Maracaibo, Venezuela, BOTERO e col. (1997) investigaram 

a qualidade sanitária de esgotos domésticos tratados por sistema piloto de 

lagoas de estabilização. O sistema de tratamento contava com 9 lagoas 

interconectadas em série com a seguinte seqüência: 3 lagoas facultativas e 6 

lagoas de maturação distribuídas em 3 sistemas denominados A,B e C, onde o 

tempo de retenção hidráulico era de 19,3 dias com capacidade de 1,296 m3/d. 
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O esgoto bruto exibia média de coliformes totais (CT) de 4,1x106 NMP/100mL e 

de 2,8x106 NMP/100mL de coliformes fecais (CF). No sistema A média de CT e 

CF na lagoa facultativa foi de 4,6x1 06 NMP/1 OOmL e 3,5x1 06 NMP/1 OOmL; 

1,7x106 NMP/100mL e 1,3x106 NMP/100mL na primeira lagoa de maturação e 

6,8x1 05 NMP/1 OOmL e 5,2x1 04 NMP/1 OOmL na segunda lagoa de maturação, 

respectivamente. Em relação ao sistema B as médias encontradas de CT e CF 

foram, respectivamente, de 4,3x1 06 NMP/1 OOmL e 1,1 x1 06 NMP/1 OOmL na 

lagoa facultativa, 1,5x106 NMP/100mL e 1,1x106 NMP/100mL na primeira lagoa 

de maturação e na segunda lagoa de maturação de 5,4x104 NMP/100mL e 

5,2x1 04 NMP/1 OOmL. No sistema C, a média de CT e CF foi de 5,1 x1 06 

NMP/100mL e 3,6x106 NMP/100mL na lagoa facultativa, na primeira lagoa de 

maturação encontraram 3,0x106/100mL e 1,6x106 NMP/100mL e na segunda 

lagoa de maturação de 1,4x105 NMP/100mL e 1 ,3x105 NMP/100mL, 

respectivamente. Os autores avaliaram que o sistema de tratamento, mesmo 

apresentando alta eficiência de remoção de coliformes totais e fecais (98% ), 

não foi suficiente para alcançar a qualidade bacteriológica sugerida pela OMS 

(1989), portanto desaconselharam a utilização desses esgotos tratados na 

irrigação agrícola. 

Na Paraíba, KONIG e col. (1997) compararam o efeito de 4 tratamentos 

de irrigação no plantio da forrageira Pennisetum purpureum (capim): água 

potável sem cloro, água potável+ NPK adicionado ao solo e esgoto tratado na 

ETE de Guarabira pelo sistema de lagoas de estabilização em duas diferentes 

situações: esgoto tratado + NPK adicionado ao solo e sem adição de insumos. 

Avaliaram a qualidade sanitária dos esgotos utilizados na irrigação do capim 

segundo as recomendações da OMS (1989) e ainda a produtividade e 

qualidade sanitária do capim. Detectaram densidade de coliformes fecais no 

efluente final superior a 105/100 mL, compatível ao padrão sugerido pela OMS 

para irrigação restrita (>103 /100 mL). Os autores observaram elevada 

produtividade do capim com a utilização do esgoto tratado, no entanto a 
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qualidade sanitária ficou comprometida exibindo valores de coliformes fecais 

que variaram entre 1 ,8x1 06 e 3,3x1 03 NMP/1 OOg de material verde na estação 

seca e entre 1, 7x1 07 e 3,2x1 03 NMP/1 OOg de matéria verde na estação 

chuvosa. Os autores concluíram que a utilização de esgoto tratado em irrigação 

é uma boa alternativa desde que observados os procedimentos corretos de 

irrigação e controle sanitário. 

Nas províncias de Rio Negro e Neuquén (Patagônia, Argentina), 

SEMENAS e col. (1999) avaliaram a presença de patógenos em águas servidas 

tratadas e utilizadas na irrigação de áreas agrícolas. Das 1 O amostras 

processadas, 6 mostraram-se aptas para reutilização em irrigação agrícola, pois 

atenderam às recomendações da OMS (1989). Outras amostras acusaram a 

presença de cistos de Giardia sp, ovos de Hymenolepís nana, Ancylostoma 

duodenale, Ascaris lumbricoides e Trichuris trichiura, não reunindo condições 

para seu uso na agricultura. Os autores ressaltaram a importância do controle 

de contaminação ambiental como proteção à saúde e os benefícios trazidos 

pelo reúso de águas servidas na região estudada, no entanto, frisaram a 

necessidade de controles específicos sobre a presença de patógenos. 

Em 1999, no Marrocos, AMAHMID e col. estudaram a contaminação por 

Ascaris e Giardia de culturas agrícolas - cenoura, menta e rabanete - irrigados 

com água fresca, esgoto bruto e tratado por lagoas de estabilização 

(sedimentação e 16 dias de retenção hidráulica).Os resultados revelaram que 

não houve contaminação dos vegetais estudados quando irrigados com água 

fresca e esgoto tratado. Quando irrigados com esgoto bruto apresentaram 

níveis de contaminação diferentes para cada tipo de cultura analisada. Ovos de 

Ascaris foram encontrados em 25% das amostras de cenouras, 50% das 

amostras de menta e 33,3% nas de rabanete. Cistos de Giardía foram 

detectados em 33,3% das amostras de cenouras, 50% nas amostras de menta 

e em rabanetes a ocorrência foi de 83,3%. 
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Investigação conduzida por BOUHOUM & AMAHMID em 2000, em 

Marrakech (Marrocos) sobre o impacto à saúde pelo uso de esgoto sanitário na 

agricultura. Utilizou 2 grupos de crianças para verificação de ocorrência de 

infecções por protozoários e ovos de helmintos. Um grupo vivia em áreas onde 

se praticava o reúso de esgoto sanitário (grupo exposto) e o outro não estava 

exposto a essa condição (grupo controle). Os resultados obtidos mostraram que 

73% das crianças da zona de reúso apresentavam infecções por helmintos 

contra 30% no grupo controle. As infecções por protozoários foram de 72% no 

grupo exposto, especialmente giardíase e amebíases, contra 45% no grupo 

controle. 

No Marrocos, HABBARI e col. {2000a) , avaliaram a prevalência de 

parasitas intestinais- Ascaris lumbricoides e Trichuris trichiura- em crianças 

que viviam em áreas de reúso de esgoto doméstico bruto na agricultura, área 

de 600 ha no oeste de Beni-Mellal, sendo que o grupo controle situava-se ao 

norte da cidade. O grupo de exposição às águas residuárias e o grupo controle 

compreendiam 7 40 e 603 crianças com idades de 7 a 14 anos, 

respectivamente. Observaram que o grupo exposto às águas servidas 

apresentava prevalência de infecção por Ascaris lumbricoides de 20,5% contra 

3,8% no grupo controle. Para Trichuris trichiura a diferença de prevalência não 

foi significativa entre os grupos estudados: 0,4% no grupo exposto contra 0,3% 

no grupo controle. As análises microbiológicas realizadas em amostras do 

esgoto sanitário bruto da cidade acusaram concentração de 8,8 ovos /L de A. 

lumbricoides e 3,4 ovos/L de T. trichiura, na interpretação dos autores isso 

poderia explicar a menor prevalência de T trichíura nas populações estudadas. 

No mesmo ano (2000b), os autores investigaram infecções parasitárias em 

crianças em Beni-Mellal. Selecionaram 1343 crianças, dentre as quais 7 40 

viviam em 4 regiões onde se praticava reúso de esgoto bruto na agricultura e 

603 provenientes de regiões onde tal prática não ocorria, denominada grupo 

controle. Constataram que 50,8% das crianças que viviam na área de reúso 
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apresentavam infecções parasitárias contra 8,2% no grupo controle. Os 

parasitas identificados foram Entamoeba hystolitica, Giardia intestinalis, Ascaris 

lumbricoides, Trichuris trichiura, Enterobius vermicularis, Hymenolepis nana e 

Taenia saginata com ocorrência de 34,3%, 5,1 %, 20,5%, 0,4%, 5,2%, 7,2% e 

0,5% na população exposta ao esgoto bruto e de 4,3%, 0,3%, 3,8%, 0,3%, 

1 ,0%, 0,6% e ausência no grupo controle, respectivamente. Apontaram que os 

esgotos gerados na cidade marroquina em questão podem ser considerados de 

risco na transmissão de infecções parasitárias e que tratamento adequado 

desses esgotos e educação sanitária são altamente recomendados. 

BLUMENTHAL e col.(2000), revisaram vários trabalhos relativos aos 

riscos de reúso de águas servidas na agricultura e reavaliaram as 

recomendações de limites microbiológicos referentes à águas de reúso para 

irrigação agrícola da OMS ( 1989) e da legislação califomiana propondo novas 

diretrizes. O quadro 8 ilustra a proposta dos autores. Para os autores, no que 

diz respeito à irrigação irrestrita, nada indicou a necessidade de revisar-se o 

limite para coliformes fecais sugerido pela OMS (1989). Quanto ao limite ~1ovo 

helminto/L julgaram inadequado quando há condições ambientais de 

sobrevivência desses ovos (temperatura e irrigação de superfície), nessas 

condições recomendaram limite de ~o. 1 ovos/L. Em relação à irrigação restrita 

apontaram a necessidade de se estabelecer limites orientativos para a proteção 

contra infecções gastrointestinais virais e bacterianas de agricultores e seus 

familiares e também para populações vizinhas à áreas de utilização de águas 

servidas. Tais valores, segundo os autores, devem estar vinculados ao tipo de 

irrigação empregada e das pessoas sujeitas à exposição a esses recursos 

hídricos. Para agricultores adultos expostos, que se utilizam do método por 

aspersão, o limite seria de ,::1 05 coliformes fecais/1 OOml, para agricultores 

utilitários de irrigação por inundação ou sulcos o limite mais adequado seria de 

,::103 coliformes fecais/1 OOml, igualmente seria esse o limite quando jovens 

menores de 15 anos são expostos, seja como atividade laboral ou lúdica. No 
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que se refere ao limite para ovos de nemátodos, ~1 ovo/L foi considerado 

suficiente quando crianças não são expostas, do contrário ~o. 1 ovos/L é 

recomendado. Quanto às diretrizes para vírus e protozoários não evidenciaram 

justificativas para limites específicos. 

Em 2001, JIMENÉZ e col. abordaram o impacto do uso de esgotos 

sanitários sem tratamento sobre a saúde pública e avaliaram a remoção de 

microrganismos em diferentes estágios de tratamento na Cidade do México. As 

amostras de esgoto bruto revelaram densidade de coliformes fecais de 6,5x108 

NMP/100 ml (4,1x107 a 5,5x109 NMP/100 ml) e média de 24,8 ovos de 

helmintos/L (6 a 96 ovos/L). No intuito de alcançar os valores guia da OMS 

( 1989) utilizaram-se de tratamento primário avançado (gradeamento e 

coagulaçãolfloculação), filtro de areia e desinfecção com cloro. A remoção de 

coliformes fecais após a etapa de filtração foi de 1 log e após adição de 8 mg/L 

e 1 O mg/L de cloro e 3 horas de contato, a remoção observada foi de 4 a 5 logs 

e de 5 a 6 logs, respectivamente. Valor menor que 1 03 coliformes fecais/1 00 ml 

(5,8x101/100ml) só foi alcançado quando aplicada dose de 12 mg/L de cloro 

por 3 horas de tempo de contato. Embora os autores reconheçam a importância 

da presença de ovos de helmintos nessas água, a remoção desses organismos 

não foi avaliada. 
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Quadro 8: Recomendações revisadas de padrões microbiológicos para uso de 

esgotos tratados na agricultura a. 

Categoria CondlçOes Grupo jTécnica de Nemétodos Collfonne! Tratamento requerido 
de reúso exposto lrrlgaçlo Intestinais..,. fecais a 

A lrrigaçao 
irrestrita 

A1 1 )Lagoas de estabilizaçao 
Verduras e -Agricultor ~)Reservatórios alimentado~ 

saladas -Consumidor Sem .=:,0,1' .=:,103 em batelada e estocagem 
consumidas -Público restric;ao 3)Tratamento equivalente 

cruas,campos (tratamento secundário 
de esporte e convencional seguido de 

parques lagoas de polimento ou 
públicos• filtracao e desinfecçao) 

8 lrrigaçao 
restrita 

81 
Cultivos indutriais Agricultores 1 )Lagoas de estabilizaçao 

pastos, cereais, (exceto ncluindo lagoa de maturaça 
gramineas e crianças <15 Spary ou .=:,1 .=:,105 2)Como em categoria A 

árvores anos) e sprinkler 3)Como em categoria A 
comunidades 

próximas 

82=81 lnundaçâo/ .=:,1 .!:,10;1 Igual categoria A 
sulcos 

83 
Agricultores 
(incluindo 

crianças <15 Sem ~0.1 .=:,103 Igual categoria A 
anos) e restriçao 

comunidades 
próximas 

c Como categoria B 
quando a Requerido pré-tratamento 

exposiçao de Nenhum Não Não de acordo com o tipo de 
agricultores e aplicável aplicável irrigaçao, mas deve haver 
público não sedimentaçao primária. 

ocorrer 

• Em casos específicos, condições epidemiológicas locais, fatores socioculturais e ambientais devem ser 

levados em conta e os valores guia podem ser modificados. 

b Ascaris e Trichuris e ancilostomídeos, os limites pretendem proteção contra riscos advindos de 

protozoários parasitas. 

c Durante a época de irrigação (se o tratamento for por meio de sistemas de lagoas de estabilização ou 

reservatórios, os quais são configurados para obtenção de número de ovos de helmintos dentro dos 

valores guia, não há necessidade de monitorar-se a qualidade do afluente rotineiramente). 

d Durante a época de irrigação a quantificação de coliformes fecais deve ser efetuada preferencialmente 

semanalmente ou pelo menos mensalmente. 
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• Umite restritivo (~ 200 coliformes fecais/100 ml) é apropriado para áreas verdes públicas onde pode 

haver contato direto com o público. 

r o limite pode ser aumentado para< 1 ovoll se: (i) condições climáticas são de seca e calor e irrigação 

de superffcie não for utilizada e (ii) se o tratamento de águas residuárias for suplementado com 

campanhas de ingestão de antihelmfnticos em áreas de irrigação. 

g No caso de árvores frutfferas, a irrigação deve ser suspensa 2 semanas antes da colheita e as frutas não 

devem ser recolhidas do solo. Irrigação por aspersão não deve ser empregada. 

Fonte: BLUMENTHAL e col.2000. 

Estudo seccional efetuado por BLUMENTHAL e col. (2001) objetivaram 

avaliar os efeitos de estocagem de esgoto sanitário como forma de tratamento 

para reduzir riscos de infecções por Ascaris e doenças diarréicas atribuíveis à 

exposição a esgotos brutos na irrigação agrícola, efeito da estação de seca e 

chuva e atendimento aos valores guia da OMS (1989) referentes a presença de 

ovos de helmintos para a proteção de agricultores e familiares. O esgoto bruto 

apresentava alta concentração de coliformes fecais e ovos de helmintos, média 

geométrica de 6,0x107 coliformes fecais /100mL e uma faixa de 90 a 135 

ovos/L. O afluente proveniente dos reservatórios I e 11 exibiam média 

geométrica de 105/100 mL para coliformes fecais e <1 ovo de helminto/L e 

4,0x103/100 mL para coliformes fecais e ausência de ovos de helmintos, 

respectivamente. Os autores obtiveram que o risco de infecções por Ascaris 

/umbricoides na população exposta aos esgotos brutos foi maior na estação 

seca que na chuvosa, similar em crianças maiores de 5 anos nas duas 

estações. Para doenças diarréicas verificaram que na estação seca o risco foi 

maior e mais significativo que no período chuvoso, em todas as idades. Quanto 

à estocagem observaram que a exposição ao afluente de um reservatório foi 

fortemente associado ao aumento do risco por infecção por A.lumbricoides; 

para os dois reservatórios o risco verificado foi menor mas ainda significativo. 

Para doenças diarréicas o fator de risco foi significativo para a exposição ao 

afluente do primeiro reservatório, mas o mesmo não ocorreu à exposição ao 

segundo reservatório. Na conclusão dos autores a redução na concentração de 

ovos de helmintos/L após estocagem no primeiro reservatório não alcança 
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qualidade sanitária adequada para proteger a população exposta ao risco de 

infecção por Ascaris lumbricoides mesmo estando de acordo com as 

recomendações da OMS (1989), quando ocorre a irrigação por inundação, 

tratamento não típico (tempo de retenção variável) e possibilidade de entrada 

de esgoto bruto na rede de irrigação. Esclareceram, entretanto, que estudos 

equivalentes ou correspondentes a esse devem ser feitos no intuito de verificar 

que se utilizando-se de tratamentos estáveis como lagoas de estabilização ou 

estocagem em reservatórios operados como reatores em bateladas são 

apropriados no tratamento de esgotos usados na irrigação e na proteção da 

saúde de agricultores utilitários dessas águas e seus familiares. 

SALGOT e col., 2001, analisaram o uso de indicadores na verificação da 

qualidade microbiológica de águas servidas para agricultura. Criticaram o uso 

do indicador de contaminação fecal E. co/i, por apenas refletir a qualidade 

bacteriológica e não a presença de outros patógenos. Pontuaram que a 

detecção de outros indicadores se faz necessária, porém, que exige escolha 

cuidadosa devendo-se levar em conta os tipos de águas residuárias. Os autores 

elaboraram quadro (quadro 9) o qual mostra tipos de patógenos de veiculação 

hídrica e seus possíveis indicadores e observações relativas ao seu uso. 

Na cidade de Arad (Israel), ORON e col. (2001 ), relataram uma 

concentração de coliformes fecais de 1 06NMP/1 OOml em esgoto sanitário 

tratado por lagoas de estabilização utilizado na irrigação de parreiras. 

Verificaram que após armazenagem e subseqüente uso há a eliminação de 

coliformes fecais em amostras analisadas de solo, e ainda não detectaram a 

presença de ovos de helmintos nessas amostras. 
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Quadro 9: Tipos de patógenos de origem hídrica e possíveis indicadores que 

podem ser utilizados. 

Tipos de organismos Indicadores Observações 

Bactérias 
E. coli 

Detenninação de Coliformes 
Colifonnes fecais 
Coliformes totais fecais é mais usual e está 

Streptococcus fsecalis sendo substituída pela 

Staphylococcus detenninação de E. co/i. 

Sa/monella 
C/ostridium 

Vírus 
Enterovírus Não existe nenhum indicador 

Vírus da Hepatite A aceitável até o momento. 
Bacteriófago 

Helmintos- Nemátoda Ascaris Muitos resultados negativos 
Trichuris em vários países 

Ancytostoma 
Outros helmintos Não conhecidos Em alguns casos importante 

relação com a saúde animal 
Protozoa(incluindo Giardia, Não conhecido. Procedimentos anaJHicos não 
Cryptosporidium, Amebas e foram ainda bem 

Balantidium) desenvolvidos 
Fungos, toxinas de algas Não conhecido Poucos casos detectados. 

Fonte: Salgot e col. (2001) 

Na ilha de Clermont-Ferrand (França) DEVAUX e col.(2001) realizaram 

pesquisa epidemiológica sobre o impacto do uso de esgoto tratado, por sistema 

de lagoas de estabilização e aplicação na irrigação de culturas de milho, sobre 

a saúde de agricultores e seus familiares. Compararam a qualidade 

bacteriológica do esgoto tratado e águas superficiais da região utilizadas na 

irrigação agrícola. Observaram que amostras do afluente secundário e terciário 

exibiam concentrações de coliformes fecais de 1 05UFC/1 OOmL e 

<1 OOOUFC/1 OOmL, respectivamente. As amostras de águas superficiais 

oriundas de 3 rios da região, designados A, B e C apresentaram concentração 

de coliformes fecais de 103UFC/100ml, 105UFCI100ml e 105UFC/100ml, 

respectivamente. A qualidade bacteriológica das águas dos rios B e C foi 

equivalente à encontrada no afluente secundário. Os estudos epidemiológicos 

realizados como maior consumo de medicamentos, queixas de doenças 

diarréicas e distúrbios gastrointestinais, dermatoses e doenças respiratórias não 
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evidenciaram qualquer ocorrência de problemas epidêmicos. Ressaltaram, 

entretanto, que os resultados obtidos não são nenhuma garantia de inocuidade 

do uso de águas servidas a longo prazo e frisaram a necessidade de realização 

de estudos epidemiológicos. 

Em 2001, na Tailândia, KEAWVICHIT e cal. pesquisaram a qualidade 

sanitária de esgoto doméstico tratado por sistema de lagoa aerada e água de 

irrigação oriunda de corpos d'água, ambas utilizadas em campos de Brassíca 

oleracea var acephala - vegetal comestível. Encontraram número e tipos de 

bactérias similares em ambas as amostras de água como: Escherichia co/i, 

Aeromonas sobria, Aeromonas hydrophíla, Pseudomonas aerugínosa e Víbrio 

cholerae não 01 e não 0139, parasitas não foram detectados. Os autores 

concluíram que o uso do esgoto tratado para irrigação pode ser utilizado com 

segurança do cultivo agrícola em questão. 

AMAHMID e col. (2002), investigaram a presença de ovos de Ascaris e 

cistos de Giardia em esgoto sanitário bruto e tratado por sistema de lagoas de 

estabilização (2 lagoas em série com tempo de retenção hidráulica de 16 dias). 

em Marrakech (Marrocos) por um período de 24 meses. Constataram a 

presença de ovos de Ascaris em 39,5% (19/48) das amostras de esgoto 

sanitário bruto analisadas em concentrações variando de 0,3 a 6,1 ovos/L, com 

média geométrica de 1, 7 ovos/L. Cistos de Giardia foram encontrados em 50% 

(24/48) das amostras investigadas, exibindo média geométrica de 2,8x103 

cistos/L (29 a 8,3x1 03 cistos/L). Em amostras de esgoto tratado não observaram 

a presença de ovos de Ascaris e cistos de Giardía foram encontrados em 

apenas 4,2% (2/48) das amostras estudadas, indicando que esses organismos 

foram satisfatoriamente removidos pelo sistema de tratamento utilizado. Em 

trabalho realizado por STOTT e cal. (1994) no nordeste brasileiro apud 

AMAHMID e col.(2001 ), encontraram concentração média de 50 ovos/L de 
' 

Ascaris em esgoto sanitário tratado. Assim como essa pesquisa citada pelos 



55 

autores, outras foram realizadas e mostraram resultados diferentes como no 

Canadá onde relataram-se 150 ovos de Ascaris/L em esgoto bruto (GRAHAM, 

1981 apud AMAHMID 2001) e no Quênia com concentrações da ordem de 17,5 

a 133,3 ovos/L em esgoto bruto. 

Na cidade de Beslimane (Marrocos) KOURAA e col. (2002) avaliaram a 

eficiência de remoção de coliformes fecais e ovos de helmintos por sistema de 

lagoa de estabilização, durante 12 meses, e ainda a viabilidade da utilização do 

esgoto tratado na irrigação de áreas agrícolas. O sistema de tratamento 

consistia de unidade de pré-tratamento, lagoas .anaeróbias (2 a 3 dias de 

retenção hidráulica), lagoas aeradas (3 a 4 dias de retenção) e lagoas 

facultativas (12 dias de retenção), apresentando reservatórios para estocagem 

do esgoto tratado (40 dias). Os autores obtiveram eficiência na remoção de 

coliformes fecais de 6 a 7 logs e ausência de ovos de helmintos, satisfazendo 

as recomendações sanitárias da OMS ( 1989) para irrigação agrícola de culturas 

sem restrição alguma. 

Na cidade de Junín, província de Mendoza (Argentina), FASCIOLO e col. 

(2002) avaliaram a qualidade sanitária do esgoto doméstico tratado por valo de 

oxidação, no período de 1998 a 1999, utilizado na irrigação de alho e cebola. As 

características microbiológicas do esgoto tratado foram: média geométrica de 

E. co/i de 2,14x103 NMP/100ml (valor máximo de 4,43x105 NMP/100ml e 

mínimo de 8,31x102 NMP/100ml), presença de Salmonella e média aritmética 

de ovos de helmintos de 2,5 ovos/L (valor máximo e mínimo de 23 e < 1 ovos/L, 

respectivamente). Os autores observaram que houve maior produtividade dos 

cultivos de alho e cebola quando da utilização de esgotos tratados do que com 

águas superficiais. Que os produtos estavam dentro dos padrões 

microbiológicos de aceitabilidade para consumo após 90 dias e 55 dias para 

alho e cebola, respectiva~mente, após a colheita. 
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MADERA e col. (2002), no Valle del Cauca (Colômbia), estudaram o 

potencial de reúso de esgoto tratado na irrigação de cana de açúcar. O 

tratamento dos esgotos consistia de lagoa anaeróbia, lagoa facultativa e lagoa 

de maturação com tempo de retenção hidráulico de 12 dias, sendo 9 dias nas 

lagoas anaeróbia e facultativa e 3 dias na lagoa de maturação. As amostragens 

semanais foram realizadas durante 55 dias nos meses de outubro a dezembro 

de 1999 (estação seca). Para irrigação dos campos de cana de açúcar, próximo 

ao sistema de tratamento, o esgoto utilizado era proveniente da lagoa 

facultativa. A qualidade microbiológica de esgoto bruto apresentava média 

geométrica de coliformes feca_is e de estreptococcos fecais de 8,3x107 e 

4,7x105
/ 100mL, respectivamente, e 440 ovos de helmintos/L, sendo os 

parasitas encontrados: Ascaris, Taenía, Trichuris, Enterobíus. Hymenolepis 

nana e Hymeno/epis diminuta. Após a lagoa facultativa, a média geométrica de 

coliformes fecais foi de 7,0x104/100ml,apresentando remoção de 3 logs, e na 

lagoa de maturação de 6,6x1 03/1 OOmL. Para estreptococcos fecais a média 

geométrica após a lagoa facultativa foi de 1, 9x1 04 /1 OOmL e após maturação de 

9,4x103/100mL.Não detectaram a presença de ovos de helmintos após a lagoa 

facultativa, mesmo com 9 dias de retenção hidráulica, levemente inferior ao 

encontrado no nordeste brasileiro por MARA & SILVA (1986), cuja retenção 

hidráulica era de 11 dias. Como análise comparativa, amostras do rio Cauca 

foram analisadas e revelaram concentrações de coliformes fecais de 2,0x105 a 

2,0x107/100mL, o afluente da lagoa de maturação apresentou melhor qualidade 

microbiológica. Os autores concluíram que o sistema de tratamento produz 

efluente viável para irrigação de cultivos restritos, pois não atende aos valores

guia da OMS (1989) para cultivos enquadrados na categoria A (irrestritos) para 

coliformes fecais para irrigação irrestrita, mesmo estando próximo aos valores 

sugeridos. 

Em pesquisa conduzida por CUTOLO (2002) foi demonstrada a presença 

de ovos de helmintos em esgoto sanitário tratado por lodos ativados na Estação 
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de Tratamento de Esgotos de Barueri, onde se efetua o tratamento de esgotos 

da Região Metropolitana de São Paulo (SP). As espécies mais freqüentemente 

encontradas foram Ascaris, Enterobius, Hymenolepis e Strongyloides. Também 

foram detectados, embora menos freqüentes, ovos de Taenia e Trichuris e 

raramente de Clonorchis, Dyphyllobotrium e Paragonius. Destacou-se que a 

ocorrência desses organismos representa o principal entrave no reúso de águas 

no espaço urbano. 

ARAÚJO (2003) pesquisou a ocorrência de ovos de helmintos em 

esgotos sanitários tratados por diferentes sistemas de tratamento na cidade de 

Feira de Santana (BA). As estações de tratamento de esgoto apresentavam 

diferentes configurações, sendo alguns sistemas mistos constituídos por 

reatores anaeróbios e aeróbios, e em alguns casos sistemas de lagoas de 

estabilização. Os resultados obtidos demonstraram a presença de ovos de 

helmintos em todas as amostras examinadas. Dentre os ovos mais freqüentes 

estavam Ascaris lumbricoides. Strongyloides stercoralis, Ancylostoma 

duodenale, Hymenolepis nana e Hymenolepis diminuta. Em relação aos 

coliformes fecais, a concentração dessas bactérias variou de 105 a 107 

NMP/1 OOmL no esgoto tratado. Se o destino dessas águas fosse a irrigação 

agrícola, uma possibilidade existente, não apresentariam conformidade às 

recomendações da OMS ( 1989) para irrigação irrestrita e restrita da categoria 

8. 

Pode-se observar, de acordo com a literatura consultada, que há muito 

ainda o que se estudar e debater em relação à qualidade sanitária de águas 

residuárias na irrigação agrícola como pontuou SALGOT e col.(2001) a respeito 

da importância de novos indicadores ou então BLUMENTHAL e col. (2000) 

revisando os padrões microbiológicos sugeridos pela OMS (1989) e Estado da 
' 

Califórnia (USA), o que recomenda estudos epidemiológicos nessa área. 

Também de grande relevância é a realização de análise de risco acerca da 
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segurança da reutilização dessas águas e a determinação do risco aceitável, 

especialmente, em meios urbanos, que apresenta alto risco de contato direto 

para o homem, podendo resultar na transmissão de microrganismos 

patogênicos. 

2.6 E.coli potencialmente patogênicas e 0157 em esgotos sanitários 

' 
A presença de E. co/i em água, além de ser importante por indicar 

contaminação fecal, pode representar risco à saúde humana, pois algumas 

linhagens são associadas com diarréia humana, principalmente a diarréia 

infantil. 

São conhecidas categorias de E. co/i reconhecidas como agentes 

etiológicos da diarréia humana. E. co/i entropatogênica clássica (EPEC), E. 

co/i enteroinvasora (EIEC), E. co/i enterotoxigênica (ETEC), E. co/i 

enterohemorrágica (EHEC), E. co/i entroagregativa (EaggEC) e E. co/i que 

adere difusamente (DAEC) (SEARS e KAPER 1996; NATARO e KAPER 

1998; CAMPOS e TRABULSI 1999) Cada uma dessas categorias apresenta 

características diferentes relacionadas à patogenicidade, síndrome clínica e 

epidemiológica, assim como estão associadas a grupos específicos de 

antígenos somáticos e flagelares. 

E. co/i enterohemorrágica (EHEC) emergiu recentemente como causa 

predominante de colite hemorrágica em seres humanos, caracterizada por 

sintomas como diarréia sanguinolenta e dores abdominais, podendo 

progredir para quadros bastante severos. A principal complicação advinda 

da colonização de E. co/i EHEC é a síndrome hemolítica urêmica (SHU) 

(FENG, 1995). 
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A patogenicidade de linhagens EHEC aparece associada à produção de 

citotoxinas- Shiga-like I e 11 (SLT-1 e STL-11), que parecem atuar na indução 

da diarréia (CDC 1995; SEARS e KAPER 1996; CAMPOS e TRABULSI 

1999). 

E co/i 0157, por suas características, faz parte da categoria das 

linhagens enterohemorrágicas (EHEC), sendo que a pesquisa da presença 

desse agente etiológico é de muita relevância considerando o importante 

papel que esse patógeno vem assumindo nos surtos de diarréia veiculada 

por alimentos e também pela escassez de informações a seu respeito em 

nosso meio. 

Dentre os sorotipos de EHEC, a E. co/i 0157:H7 é o sorotipo 

predominante desse grupo e que mais freqüentemente associa-se a 

infecções humanas (FENG 1995). O sorotipo 0157 foi primeiramente 

considerado responsável por surtos alimentares em 1982 (FENG, 1995). Em 

1985 sugeriu-se rota hidrica de Vero-toxina (VETC) produzida por E co/i 

0157 (CHALMERS e cal. 2000) e desde então surtos relacionados com 

indesejável qualidade sanitária de águas têm sido relatados. 

Apesar do interesse que vem despertando, as características 

epidemiológicas desse agente ainda não estão totalmente claras (KARCH & 

BIELASZEWSKA, 2001) mas alguns aspectos podem ser mencionados: a) 

atinge, especialmente, crianças menores que 1 O anos e idosos; b) a 

transmissão dá-se por alimentos, água e pessoa a pessoa; c) infecções têm 

sido relatadas em países do hemisfério norte (EUA, Japão e Europa), no 

entanto nos países do hemisfério sul (Brasil, Argentina, Austrália e 

Bangladesh), a freqüência de isolamento é baixa (FENG 1995;NATARO e 

KAPER 1988; IRINO e col.2002; BLANK e col.,2003). 
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O principal reservatório de E co/i 0157 é o trato intestinal de gado e 

ovelhas e de outros animais (porcos, cabras, cavalos, cães, pássaros) 

(NATARO e KAPER 1998; MAULE 2000), sendo que as fezes desses 

animais podem apresentar grandes quantidades dessas bactérias. 

A capacidade dessas bactérias sobreviverem em fezes, pastos e 

associadas a sistemas aquáticos traz implicações importantes em relação a 

cultivos agrícolas em áreas onde há aplicação de esterco animal na 

adubação e irrigação com águas contaminadas e ainda, no contato direto do 

homem com animais e solo contaminado (MAULE 2000). NATARO e 

KAPER (1998) relataram que em estudo soroepidemiológico, no Canadá, 

incidência elevada de níveis de anticorpo LPS 0157 em família que viviam 

em fazendas quando comparado aos níveis encontrados em famílias que 

viviam em ambiente urbano. O mesmo ocorreu quando se pesquisou níveis 

de anticorpos STx1. A exposição de famílias rurais a esses microrganismos 

foi associada a infecções subclínicas, condição essa que lhes conferiu 

aquisição de imunidade. 

As condições de sobrevivência de E co/i 0157 no ambiente estão 

estreitamente relacionadas a temperatura. Segundo CHALMERS e col. 

(2000), vrEC 0157 apresenta capacidade de sobrevivência na água por 

vários dias a baixas temperaturas. O decaimento de 5 logs foi verificado 

após 35 dias em temperatura de 20°C, e de 3 -5 logs após 70 dias a 5°C. 

RICE e co1.(1992) apud CHALMERS (2000) onde se verificou que cepas 

vrEC 0157 mostraram sobrevivência similar ao de E co/i não patogênica 

isolada de amostras ambientais. 

As informações sobre a ocorrência de E co/i 0157 em águas naturais e 

esgotos, tratados ou não, são bastante escassas. SHEIKH e col. (1999) que 

investigaram a presença de E co/i 0157:H7 em esgotos brutos, após 
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tratamento secundário e água reciclada desinfetada; e águas de tanques de 

estocagem utilizada como controle. Os esgotos tratados são empregados na 

irrigação de culturas agrícolas em uma área de 47.000 ha em Monterrey, 

Califórnia (EUA). Os resultados mostraram ausência de E. co/i 0157:H7 em 

todas as amostras coletadas e analisadas. 

CHALMERS e col. (2000) evidenciaram o risco da possibilidade de 

esgotos brutos contaminarem, acidentalmente, sistemas de distribuição de 

águas e essas águas contaminadas tornarem-se veículos da VETE C 0157 e 

causar infecções a seus consumidores, já que a dose infectante é baixa, de 

10- 100 organismos. Relataram alguns casos de detecção de VTEC 0157 

em reservatórios de água na Filadélfia (EUA) e em águas recreacionais 

associadas a surtos de VTEC 0157 em Portland (Oregon,EUA), lllinois 

(EUA), África do Sul e Londres. 

Na África do Sul, MÜLLER e col. (2001) pesquisaram a ocorrência de E. 

co/i 0157 em distintos recursos hídricos. Coletaram amostras de 9 

diferentes pontos do rio Klip, totalizando 108 amostras; 14 amostras do 

ponto de entrada da represa Vaal; 51 amostras dos pontos de captação dos 

rios Svikerbosrant e Riestsprint; e 19 amostras de água de esgoto. Os 

resultados obtidos revelaram ausência de EHEC 0157 em todas as 

amostras avaliadas, embora tenham observado a presença de STx1 em 2 

amostras de rio e STx2 em água de rio em apenas uma ocasião estudada. 

Detectaram presença de hemolisina em 7 amostras de água de rio, sendo 

que em uma oportunidade ocorreu também a presença de STx1 e em outra 

STx2. Os autores evidenciaram que o risco de adquirir-se infecção e doença 

pela ingestão de águas é baixo, mas que a presença de fatores de virulência 

de EHEC podem constituir-se em risco à saúde. 
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Segundo IRINO e col. (2002) e BLANK e col. (2003) cepas de E. co/i 

0157 apresentam baixa freqüência em nosso país. Na pesquisa de IRINO e 

col. (2002) analisaram 3 cepas de E. co/i provenientes de amostras clínicas 

da cidade de Campinas (SP) com suspeita de pertencerem ao sorotipo 

0157, já que as avaliações fenotípicas efetuadas apresentavam 

compatibilidade a 0157. Consideraram essas cepas como E. co/i 0157:H7 

STEC. Não foi realizada, entretanto a caracterização genotípica desses 

isolamentos. O segundo grupo de pesquisadores encontrou cepas suspeitas 

de pertencerem ao sorotipo 0157 em amostras clínicas, mas análises 

genotípicas e fenotípicas demonstraram que as suspeitas não eram 

verdadeiras. 

2. 7 Presença de Salmonella em esgotos sanitários utilizados na 

irrigação agricola 

O gênero Salmonella é considerado como um patógeno de importância 

na avaliação sanitária de águas servidas para irrigação agrícola por sua 

forte associação ao uso desses resíduos em campos de cultivo. Devido a 

sua larga distribuição (tanto em países temperados como tropicais), 

ocorrência em seres humanos e animais homeotermos, significativa 

resistência a adversidades ambientais, sendo capazes de multiplicação fora 

de seus hospedeiros (STRAUSS 1986). Segundo PALACIOS e col. (2001 ), 

Samonella apresenta limitações de sobrevivência baixo certas condições 

ambientais como alta concentração de nutrientes em solos, especialmente 

os irrigados com águas residuárias, e condições de temperatura e umidade 

favoráveis à sobrevivência e multiplicação. Essas hipóteses não estão de 

acordo com relatos de VAZ. da COSTA-VARGAS e col. (1991) que 

afirmaram que a sobrevivência de bactérias patogênicas, como Salmonella, 

referem-se a regiões de clima temperado e que não há validade em se 
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tratando de regiões de clima quente, já que a sobrevivência desses 

microrganismos está fortemente vinculada às condições climáticas. 

EMPARANZA-KNORR e TORRELLA (1995) e FANE e col.(2002) 

consideraram a possibilidade de proliferação de Salmonella em 

microhabitats anaeróbios presentes em lagoas e a possibilidade de 

crescimento dessas bactérias no meio ambiente. 

Alguns trabalhos científicos mostram a importância do controle do gênero 

Salmonella, como o de MARECOS de MONTE e col. (1996) em Portugal, no 

qual colocaram o grupo de bactérias patogênicas, especialmente 

Salmonella, logo após ovos de helmintos como grupo de alto risco para a 

saúde pública quando se trata de reúso de águas servidas na irrigação de 

culturas agrícolas. Os autores recomendaram que o monitoramento da 

presença de Salmonella, quando tecnicamente possível, seja incluído na 

avaliação da qualidade sanitária dessas águas, principalmente no caso de 

irrigação de verduras/hortaliças; outros autores como EMPARANZA-KNORR 

& TORRELLA (1995) têm a mesma visão do assunto. O monitoramento 

torna-se ainda mais importante em regiões endêmicas para Salmonella 

como em Campina Grande (Paraíba) relatado por ARRIDGE e col.(1995). 

Em Santiago, Chile, houve epidemia de grandes proporções de febre 

tifóide, no período de 1973 a 1983, fortemente associada ao uso de esgoto 

sanitário na irrigação agrícola (SHUVAL 1993). As condições que 

evidenciaram essa associação foram: a) incidência elevada de febre tifóide 

na região metropolitana de Santiago onde se praticava irrigação de cultivos 

de alimentos crus no período de seca e início do outono; b) a incidência de 

febre tifóide da região de Santiago apresentava-se bastante elevada em 

relação à média do país; c) distribuição dos casos de febre tifóide 

apresentava-se praticamente homogênea nos diferentes bairros da região 



64 

atingida; d) a incidência entre crianças (0-2 anos) e jovens era mais baixa, 

esses grupos populacionais são mais suscetíveis mas nesse caso estão 

menos expostos por, geralmente, não ingerirem alimentos crus; e) a 

detecção de Salmonella typhi em amostras de esgoto utilizado na irrigação 

agrícola; f) a promulgação de lei pelo Ministério da Saúde do Chile proibindo 

utilização de esgotos sem tratamento na irrigação de culturas consumidas 

cruas (tomate, alface e repolho), representou uma queda de 50% na 

incidência de casos de febre tifóide em Santiago, ainda que exibindo níveis 

mais elevados do que o restante do país. O autor ressaltou a importância do 

tratamento das águas servidas para prática de irrigação e da devida atenção 

dedicada por parte das autoridades sanitárias (SHUVAL 1993}. 

No sudeste da Espanha, EMPARANZA-KNORR & TORRELLA (1995) 

estudaram a presença de Samonella e remoção desse patógeno em 

sistemas de lagoas de estabilização. O sistema consistia de 3 lagoas 

anaeróbias em paralelo (A, B e C) e 2 lagoas facultativas também em 

paralelo. Os autores informaram que o sistema de tratamento apresentava

se sobrecarregado devido às características físico-químicas analisadas além 

da presença da sulfobactéria Thiocapsa reseopersicina, indicando condições 

anóxicas na lagoa facultativa. Em todas as amostras analisadas 

constataram a ocorrência de Salmonel/a, variando na entrada do sistema de 

40 a 4600 NMP/1 OOmL e de 23 a 430 NMP/1 OOmL no efluente tratado. 

Enfatizaram a importância do controle de patógenos humanos como 

Salmonella em afluentes tratados, especialmente afluentes resultantes de 

sistemas sobrecarregados, e que são utilizados na irrigação de hortaliças e 

outros vegetais. Os autores não propuseram nenhuma medida para a 

melhoria do afluente produzido. 

Em 1995, ARRIDGE e cal. pesquisaram a remoção de Salmonella e 

Vibrio cholerae 01 em dois sistemas de tratamento de esgotos por lagoas 
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de estabilização em Campina Grande, Paraíba. O primeiro sistema 

compreendia 1 O lagoas em série, sendo 1 lagoa anaeróbia, 1 lagoa 

facultativa e 8 lagoas de maturação, exibiam tempo de retenção hidráulico 

de 1 dia na lagoa anaeróbia e 2 dias em cada uma das outras lagoas do 

sistema, correspondendo a um tempo total de 19 dias. O segundo sistema 

constituído por 17 lagoas em paralelo apresentava a seguinte formação: 2 

lagoas anaeróbias apresentando 1 dia de tempo de retenção em cada lagoa, 

5 lagoas facultativas com os seguintes tempos de retenção: 3 dias, 4 dias, 5 

dias, 6 dias e 6 dias; após as lagoas facultativas seguia-se 1 lagoa de 

maturação primária com 3,8 dias de retenção; e 5 lagoas de maturação 

secundárias com 7 dias, 5 dias, 3 dias, 3 dias e 1 dia de retenção; após as 

lagoas de maturação secundárias haviam 4 lagoas de maturação terciárias 

com tempos de 5 dias de retenção nas quatro primeiras lagoas de 

maturação terciária e 4,2 dias na última lagoa de maturação terciária. No 

primeiro sistema estudado a média geométrica de Salmonella do esgoto 

bruto foi de 130 NMP/1 OOml e após tratamento verificaram ausência desse 

patógeno. Em relação à densidade de V.cholerae após a lagoa anaeróbia a 

média geométrica encontrada foi de 1 O NMP/1 OOml assim como após a 

lagoa facultativa, nos afluentes resultantes das lagoas de maturação não foi 

verificada a presença desse organismo. A média geométrica de coliformes 

fecais encontrada no esgoto bruto foi de 2,3x107 UFC/100ml e após o 

processo de tratamento a densidade detectada foi de 500 UFC/1 OOml. No 

segundo complexo de tratamento, o esgoto bruto exibiu média geométrica 

de Salmonella de 470 NMP/1 OOml e de V. cholerae de 40 NMP/1 OOml. 

Após todo o processo de tratamento a densidade de Salmonella foi de 1 

NMP/100ml e ausência de V. cholerae. 

Em 1996, VAZ da COSTA VARGAS e col. em Santo André (Portugal), 

investigaram, por 2 anos, a presença de Salmonella em águas servidas e 

tratadas por filtros biológicos destinadas à irrigação agrícola. O afluente 
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resultante exibiu média geométrica de 23 NMP/100mL (15 a 36 

NMP/100mL) no primeiro ano de estudo e no segundo ano apresentou 

média geométrica de 17 NMP/100mL (12 a 23NMP/100mL). A presença de 

Campylobacter jejuni, analisada apenas no primeiro ano de trabalho, 

exibindo média geométrica de 6 NMP/1 OOmL. Nas folhas de alface 

produzidas não houve presença desses organismos. 

SHEIKH e col. (1999) avaliaram a ocorrência de Salmonella em águas 

servidas para irrigação agrícola em uma área de 47.000 ha em Monterrey 

(Califórnia). As amostras analisadas eram oriundas dos esgotos "in natura", 

após tratamento secundário e terciário (desinfecção) e águas de tanque de 

estocagem usadas como controle. Os resultados exibiram a presença de 

Salmonella em 71,4% dos casos no esgoto bruto, com densidade variando 

de não detectado a 16 UFC/1 OOmL. No esgoto biológicamente tratado 

detectaram Salmonella em todas as oportunidades estudadas (com 

densidade variando de 2,2 a 9,2 UFC/1 OOmL) e ausência nas amostras do 

esgoto terciário e dos tanques de estocagem. 

Em Marrakesh (Marrocos) MELLOUL & HASSANI (1999) realizaram 

estudo epidemiológico prospectivo, objetivando determinar a prevalência de 

Salmonella em crianças de 3 a 5 anos residentes em El Azzouzia, área de 

irrigação com esgoto bruto, e em Sidi Moussa como área controle onde não 

havia a prática de reúso de águas servidas. O estudo foi conduzido no 

período de março a agosto de 1997, contando com uma amostra de 7 40 

crianças das quais 390 oriundas de El Azzouzia e 350 de Sidi Moussa. A 

prevalência de infecções por Salmonella foi de 32,56% (127/390) entre 

crianças de El Azzouzia contra 1,14% em Sidi Moussa, exibindo taxa 

significativamente mais elevada em relação ao grupo controle. Os 

sorogrupos mais freqüentemente encontrados foram 8 (9,8%), C (15,6%), O 

(3,33%) e A (1 ,79%) isolados das crianças expostas às águas residuárias. 
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Nesse grupo a ocorrência de Salmonella foi mais alta no sexo masculino 

{37,61%), provavelmente por ajudarem seu pais nos campos de cultivo. 

Crianças com idades entre 3 e 10 anos apresentaram taxas de 40,32% 

contra 19,72% na faixa etária de 11 a 15 anos. A ocupação dos pais 

mostrou-se fator de influência na prevalência de Salmonel/a. Em filhos de 

agricultores a ocorrência foi de 39,33% significativamente maior, que a taxa 

de 24,58% observada em crianças cujos pais não eram agricultores. 

Segundo os autores, esse estudo evidenciou que a prevalência de infecções 

por Salmonella foi significativamente maior em crianças residentes na área 

de reúso de esgotos na agricultura, problema esse que poderia ser 

superado com tratamento desses esgotos com satisfatória remoção de 

patógenos. 

A presença de Salmonella foi detectada em esgoto sanitário tratado 

utilizado para irrigação agrícola e águas superficiais por DEVAEUX e col. 

{2001 ). As espécies encontradas foram S. typhimurium (5 amostras), S. 

derby (4 amostras), S. hadar (3 amostras), S. arizona (2 amostras) e em 

apenas uma oportunidade as espécies S. agona, S. bovis, S. infantis, S. 

kentucky, S. lichfield e S. reading. 

KEAWVICHIT e col. (2001) detectaram Salmonella enteriditis, em 

pequenos números, em esgotos sanitários tratados por sistemas de lagoas 

aeradas, essas águas destinavam-se à irrigação de Brassica oleracea var 

acephala - vegetal comestível. Mesmo com a presença de Salmonella 

enteriditis, julgaram essas águas seguras na irrigação dessas cultura, pois 

apresentavam pequenas quantidades de E. co/i e ausência de parasitas. 

A ocorrência de Sa/monella em águas residuárias sem tratamento no 

Vale do México foi relatada por JIMENÉZ e col. {2001) em investigação 

sobre remoção dessas bactérias após tratamento primário avançado 
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(gradeamento e coagulaçãÇ>/floculação) e filtração em areia e cloração. As 

concentrações de Salmonella variaram de 1,1x108 a 7,5x108 NMP/100mL. 

Concluíram que a remoção alcançou de 1 a 2 logs após tratamento primário 

e filtração e a dose de 1 O mg/L de cloro por 30 minutos de contato foi 

suficiente para remoção de Salmonella no afluente tratado. 

No Valle dei Cauca, Colômbia, MADERA e col. (2002) estudaram a 

presença de Salmonella no esgoto sanitário tratado por lagoas de 

estabilização em série, consistindo de lagoa anaeróbia, lagoa facultativa e 

lagoa de maturação, apresentando 12 dias de tempo de retenção hidráulico. 

O afluente da lagoa facultativa era utilizado na irrigação de campos de cana

de-açúcar devido à proximidade entre essas duas áreas. Observaram a 

presença de Salmonella no afluente da lagoa facultativa e não detectaram a 

presença de Shígella. Os autores recomendaram que, dada a presença de 

Salmonella no afluente da lagoa facultativa, os agricultores não tivessem 

contato direto com essas águas como medida de proteção à saúde. 

FASCIOLO e col. (2002) na cidade de Junín, Mendoza (Argentina), 

analisaram esgoto doméstico tratado por valo de oxidação, no período de 

1998 a 1999, utilizado na irrigação de alho e cebola. As análises 

demonstraram a presença de Salmonella em todas as oportunidades 

estudadas. Os autores recomendaram análises quantitativas desses 

organismos nessas águas e determinação dos sorotipos das cepas 

presentes. 

Em Goiás, MARQUES e col. {2003} investigaram a ocorrência de 

Salmonella em 103 amostras (21 em Aparecida de Goiânia e 82 em 

Goiânia) de águas de irrigação de hortaliças. A água de irrigação 

empregada era superficial com forte aporte de esgotos brutos das cidades 

de Aparecida de Goiânia e Goiânia. Foram detectadas 11 , 7% ( 12) amostras 



69 

positivas para Salmonella e 93,2% (96) apresentaram coliformes 

termotolerantes. A presença de Salmonella associou-se a contagens de 

termotolerantes na faixa de 540 a 1600 NMP/100ml. Os sorotipos 

encontrados de Salmonella foram: saintpaul , panama , heidelberg . Mesmo 

não sendo praticado o uso direto de esgoto tratado e sim misturado a águas 

superficiais, esse trabalho evidenciou a importância do monitoramento de 

águas fortemente poluídas, especialmente na irrigação de alimentos 

consumidos crus e também abre espaço para reflexões sobre a definição de 

reúso de águas. 

2.8 Colifagos em esgotos sanitários 

Mais de 140 vírus patogênicos podem ser transmitidos ao homem pela 

água, denominados vírus entéricos ou enterovírus, cuja eliminação ocorre 

por meio das fezes de pessoas infectadas. Os mais comuns são vírus 

responsáveis por gastroenterites e vírus da hepatite A A concentração 

média vira! que se pode encontrar em águas residuárias varia de 1 o2 a 1 03 

UFP/L e em águas residuárias tratadas de 101 a 102 UFP/L, dependendo do 

tipo de tratamento que se aplique. Segundo relato do IAWPRC Study Group 

(1991) a remoção desses organismos pode variar muito sendo que as taxas 

esperadas são de 1 O% para sedimentação primária, 95% para tratamento 

biológico secundário e 99,9% para tratamento terciário (excluiu-se 

desinfecção). No entanto, segundo HACHICH e SATO (2001) a 

concentração de entorovírus nas águas residuárias pode atingir 10.000 a 

100.000 UFP/L, número que pode ser reduzido de 10 a 100 vezes quando 

essas águas são submetidas a tratamento. 

Segundo FANE e col. (2002), 14% de casos de distúrbios entéricos são 

causados por enterovírus e mais de 55% dos casos onde não se identificou o 

agente etiológico, o mais provável agente causador são vírus entéricos. Os 
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autores enfatizaram que esses agentes são, geralmente, mais infectantes que 

bactérias. Alguns vírus (rotavírus, vírus Norwalk) não geram proteção imunitária 

a longo prazo, podendo resultar em várias reincidências da doença. 

A dose infectante desses microrganismos normalmente é baixa. Alguns 

vírus são mais resistentes a processos de desinfecção que organismos 

coliformes. GERBA e col. (1996) relataram resistência de rotavírus a 

cloroaminas e irradiação ultra-violeta, ainda pontuaram que rotavírus e reovírus 

são os enterovírus mais resistentes à ação da luz ultravioleta. 

Tendo em vista o exposto, os indicadores tradicionais de contaminação 

fecal podem não ser suficientes para a avaliação da presença ou ausência de 

vírus entéricos em águas de reúso. A identificação e quantificação de vírus em 

águas servidas, assim como em outros tipos de água, é difícil devido a sua 

complexidade, baixa concentração e alto custo. Colifagos e outros 

bacteriófagos, como os F• específicos, estão se tomando indicadores comuns 

para avaliação de níveis de poluição e riscos associados a esta (CAl e col. 1988 

apud ORON e col. 2001; PALMATEER e col. 1991; NASSER e col. 1993; 

IAWPRC Study Group 1991; CAMPOS e col. 2002.) TREE e col. (1997) 

recomendaram a utilização de inativação de vírus em avaliação de eficiência de 

processos de desinfecção, pela importância desses organismos em saúde 

pública e por haver evidências de que apresentam maior resistência à 

desinfecção que certas bactérias. 

Como já dito anteriormente, os colifagos relacionam-se diretamente ao 

seu hospedeiro bacteriano específico E. co/i. Quando as condições ambientais 

são desfavoráveis, coliformes fecais podem desaparecer rapidamente. Neste 

caso a utilização de microrganismos indicadores mais resistentes, no caso os 

colifagos, podem refletir melhor a qualidade sanitária de águas de reúso. 

BORREGO e col. (1987), a respeito da relação de colifagos com 
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microrganismos patogênicos, em amostras de águas naturais, observaram 

correlação entre colifagos com Salmonella e Pseudomonas aeruginosa. 

Os argumentos que validam a proposta para a utilização de 

bacteriófagos como indicadores são: 

a) encontram-se em abundância em águas servidas e contaminadas; 

b) as populações de colifagos são maiores do que de enterovírus em 

águas; 

c) incapacidade de multiplicação fora do hospedeiro bacteriano; 

d) isolamento por técnicas simples e rápidas; 

e) resistência de alguns colifagos, assim como enterovírus, a processos de 

desinfecção. 

Na literatura consultada não se observou nenhuma recomendação 

referente a limites de vírus em águas de reúso para irrigação agrícola, a 

exceção do caso reportado por HESPANHOL e PROST 1994; ASANO e 

LEVINE 1998 apud CAMPOS e col. (2002) que citaram que o estado americano 

do Arizona fixa limites de vírus entéricos de 125 UFP/40L em áreas de irrigação 

restrita e 1 vírus entérico/L em áreas de irrigação irrestrita. 

Alguns autores têm pesquisado a importância e a relevância de colifagos 

como indicadores da qualidade sanitária de águas servidas, tratadas ou não, 

destinadas à irrigação agrícola. Há também pesquisas referentes à remoção 

desses organismos em plantas de tratamento de águas residuárias. 

EMPARANZA-KNÓRR e TORRELLA (1995), no sudeste espanhol, 

estudaram a capacidade de depuração de sistema de lagoas de estabilização 

no tratamento de esgotos domésticos da cidade de Guardamar. O sistema de 

tratamento consistia de 3 lagoas anaeróbias em paralelo (A, B e C) seguidas de 

2 lagoas facultativas em paralelo, os autores informaram que o sistema de 
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tratamento encontrava-se sobrecarregado. Como indicador da ocorrência de 

vírus entéricos, quantificaram colifagos no esgoto bruto e tratado. Observaram 

contagens de 1 os UFP/ml no esgoto bruto e de 103 a 104 UFP/ml no afluente 

tratado, com redução média de 89, 7%. Explanaram que a elevada 

concentração de colifagos pode representar risco de contaminação viral com o 

uso irrestrito dessas águas. 

Em Sapé (Paraíba), CEBALLOS e col.(1995), utilizaram colifagos como 

indicadores de vírus entéricos em esgotos domésticos tratados por uma única 

célula de lagoa facultativa com 61 dias de retenção hidráulica e vazão de 11 

Us, no período de outubro de 1991 a março de 1992. Encontraram eficiência de 

remoção desses organismos da ordem de 99,3%, média de 1 ,9x106 

UFP/1 OOml no esgoto bruto e de 1 ,3x1 04 UFP/1 OOml no esgoto tratado, 

comparável ao ocorrido com bactérias indicadoras de contaminação fecal 

(99,6%). Os autores verificaram ainda, que, a constante de primeira ordem de 

remoção (Kt) foi de 2,38/dia para colifagos e para coliformes fecais de 4,27/dia 

de decaimento, mostrando que a remoção de colifagos foi mais eficiente do que 

o esperado, entretanto, menos eficiente que a remoção de coliformes fecais. 

SOTERO e cal. (1997) considerando que os colifagos podem ser bons 

indicadores da presença de vírus em águas, pesquisaram sua remoção em 

sistema piloto de tratamento de esgoto por lagoas de estabilização. O sistema 

de tratamento consistia de 3 sub-sistemas A, B e C e cada um deles contava 

com uma lagoa facultativa e 2 lagoas de maturação, com tempos de retenção 

hidráulico de 19 dias cada. O esgoto bruto apresentava média de colifagos de 

70x1 04 NMP/1 OOml. No sub-sistema A a média de colifagos foi de 1 ,6x1 os 

NMP/100ml na lagoa facultativa e de 7,6x104 e 4,7x104 na primeira e segunda 

lagoa de maturação, respectivamente. A respeito do sub-sistema 8, as médias 

foram de 1,5x10s NMP/100ml na lagoa facultativa e de 3,4x104 e 1,6x104 nas 

primeira e segunda lagoas de maturação. A média de colifagos no sub-sistema 
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C foi de 1,3x105 NMP/100ml na lagoa facultativa e nas lagoas de maturação de 

7,6x104 e 3,1x104 NMP/100ml. Segundo os autores, o sistema de tratamento 

mostrou eficiência de remoção desses organismos da ordem de 93,3% no 

sistema A, 97% no sistema 8 e de 95,5% no sistema C, e ainda que a 

ínatívação de colifagos foi muito maior nas lagoas de maturação nos 3 

sistemas. Os autores, entretanto, não estudaram a correlação entre colifagos e 

coliformes fecais em seus achados. 

Em 1997, na cidade de Dorchester (Inglaterra), TREE e col., 

considerando com a relevância da presença de vírus em águas residuárias, 

utilizaram bacteriófago F+ específico como indicador vira!. Compararam taxas 

de ínatívação de políovírus, E. co/i e Enterococcus faecalis em relação à 

cloração e irradiação ultra violeta. Amostras de esgoto tratado por processo 

primário e secundário (filtro biológico) foram esterilizadas por irradiação de 60Co 

e nas amostras estéreis aplicaram densidade conhecida de E.coli (108 

UFC/100ml), E. faecalis (108 UFC/100ml), bacteriófago F+ específico (107 

UFP/1 OOmL) e poliovírus ( 107 UFP/1 OOmL). O afluente primário foi submetido à 

cloração com doses de 8, 16 e 30 mg/L a um tempo de contato de 30 minutos, 

enquanto o afluente secundário foi submetido à irradiação ultra violeta com 

doses aplicadas de 1 O, 20 e 30 mW seg/cm2
. Os resultados revelaram que para 

os dois processos de desinfecção o bacteriófago F+ específico foi mais 

resistente que os outros organismos estudados. As porcentagens de 

sobrevivência à cloração foram de 62%, 32% e 10% para as doses de 8, 16 e 

30 mg/L para bacteriófago F+ específico. Para poliovírus de 26% (8 mg/L), 2% 

(16 mg/L) e 0,1% (30mg/L) e para E. co/i de >0,01% nas 3 condições testadas. 

No ensaio com irradiação ultra violeta, bacteriófago F+ específico mostrou 

sobrevivência de 19%, 5% e 1%, respectivamente, nas dosagens de 10, 20 e 

30 mW seg/cm2
, respectivamente· Para políovírus de 2% (1 O mW seg/cm2);0, 1% 

(20 mW seg/cm2 
); e >0,01% (30 mW seg/cm2

) e para E.coli de >0,01% nas 

condições estudadas. Os autores, entretanto, recomendaram cautela no uso 
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das informações contidas nessa pesquisa, pois, esse ensaio foi realizado com 

amostra artificialmente contaminada e, em ambiente natural, as condições são 

distintas e inclusive com a presença de outros microrganismos. 

GANTZER e col. (2001) em Israel, verificaram a adsorção e 

sobrevivência de coliformes fecais, colifagos somáticos e fagos RNA F 

específicos em solos irrigados com águas residuárias tratadas com as 

seguintes características: 5,1 x1 os UFC/1 OOmL de coliformes fecais, 1 ,3x1 os 
UFP/1 OOmL de colifagos somáticos e de fagos RNA F-específicos de 1 ,6x1 04 

UFC/1 OOmL. Os resultados revelaram que colifagos somáticos mostraram-se 

mais resistentes e persistentes no solo, seguidos por fagos RNA F-específicos 

e coliformes fecais. Para os autores a pesquisa realizada mostrou evidências 

que colifagos somáticos podem ser considerados melhores indicadores de 

contaminação fecal. No entanto, enfatizaram, que mais investigações devem 

ser consideradas para confirmação de suas hipóteses. 

PETIERSON e ASHBOL T (2001) investigaram a presença de subpopulação 

viral persistente na avaliação de contrair-se doença pelo consumo de alface e 

cenouras irrigadas com afluente tratado em nível secundário. Os resultados 

encontrados indicaram vírus presentes nos vegetais, o que poderia resultar em 

alto risco aos seus consumidores. 

Em 2002, CAMPOS e co I., considerando a importância de estudos 

relacionados à presença de vírus em águas servidas, compararam a remoção 

de bacteriófagos com outros indicadores de contaminação fecal em sistemas de 

lagoas de estabilização em Choconté (Colômbia}, o período de estudo deu-se 

nos meses de setembro e outubro de 1999 e maio de 2000. O sistema de 

tratamento contava com 2 lagoas facultativas em série, a primeira com tempo 

de retenção de 18 dias e a segunda lagoa com tempo de retenção de 35 dias. 

Os organismos analisados foram coliformes fecais, E. co/i, Streptococcus 
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faecalis, Clostridium perfringens, bacteriófago F-específico, colifagos somáticos 

e bacteriófago de Bacteroides fragilis. Obtiveram maior remoção de coliformes 

fecais (48%) no primeiro período de estudo contra 64% no segundo período. 

Para E. co/i e S. faecalis as eficiências de remoção foram de 64% e 43% no 

primeiro período da pesquisa e de 61% e 43% no segundo período, 

respectivamente. C. perfringens só foi analisado na segunda etapa e 

apresentou taxa de remoção de 57%. Em relação aos vírus observaram altas 

eficiências no segundo período do experimento a saber: F-específico as taxas 

foram de 42% e 73%, colifagos somáticos de 25% e 79% e fago de B.fragilis de 

28% e 50%. Os autores levantaram a hipótese de que as diferenças de 

remoção entre os períodos estudados podem estar associadas a mudanças de 

temperatura e turbidez relatando que tal associação não ocorreu no caso de 

bacteriófagos analisados Os autores assinalaram a necessidade de 

investigações sobre o mecanismo de remoção de vírus em sistemas de 

tratamento de águas residuárias e consideraram bacteriófagos como boa 

alternativa de indicadores de contaminação fecal. 

Todos os trabalhos aqui revisados mostram a necessidade de mais estudos 

em relação ao uso de bacteriófagos como indicadores de contaminação fecal. 

Ainda não há consenso em relação a esse ponto de vista a respeito do uso de 

bacteriófagos como indicadores da presença de enterovírus em águas de 

reúso. 
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3 JUSTIFICATIVA 

A demanda crescente de água em razão do desenvolvimento econômico, 

satisfazendo as necessidades industriais e agrícolas, traz impactos ao meio 

ambiente e podem causar problemas de fornecimento e abastecimento de 

água para a população. Nesse sentido, o reúso de águas residuárias tratadas 

na agricultura toma-se alternativa interessante na busca de melhor 

aproveitamento de recursos hídricos. 

Considerando-se a escassez de informações a respeito dos aspectos 

sanitários que envolvem a utilização de esgotos sanitários tratados para a 

irrigação de culturas agrícolas e a importância da investigação da qualidade 

sanitária dessas águas, justifica-se a presente pesquisa, como forma de 

colaborar com entidades de saúde pública e de meio ambiente e dar subsídios 

para tomar o uso desse recurso seguro para a população consumidora de 

culturas agrícolas irrigadas com águas servidas e para os trabalhadores rurais 

envolvidos com esse tipo de cultura. 

4 HIPÓTESE 

Há viabilidade do uso de esgotos sanitários tratados por lagoas de 

estabilização na irrigação de culturas agrícolas, do ponto de vista da qualidade 

sanitária dessas águas. 
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50BJETIVOS 

Tendo-se em vista a relevância de estudos relativos à qualidade sanitária 

de águas servidas destinadas a irrigação de áreas agrícolas, foram delineados, 

para essa pesquisa, os seguintes objetivos: 

5.1 Objetivos Gerais 

Estudar a viabilidade da utilização de esgotos sanitários tratados por lagoas 

de estabilização para irrigação de áreas agrícolas, considerando os aspectos 

microbiológicos e parasitológicos. 

5.2 Objetivos específicos 

• Verificar se a qualidade sanitária de efluentes provenientes de lagoas de 

estabilização localizadas nas cidades de Lins, operadas pela SABESP, 

atende às diretrizes sanitárias da Organização Mundial da Saúde através da 

série de informes técnicos 778 de 1989 (densidade de coliformes fecais e 

ovos viáveis de helmintos). 

• Caracterizar as cepas de E. co/i EHEC isoladas através de sorologia por 

soros polivalentes para as cepas potencialmente patogênicas e soro 

específico para E. co/i 0157. 

• Caracterizar genotipicamente cepas potencialmente patogênicas EHEC de 

E. co/i encontradas através da técnica de amplificação em cadeia pela 

polimerase (PCR), utilizando iniciadores específicos. 

• Verificar a viabilidade de ovos de hetmintos encontrados nos esgotos após 

os sistemas de desinfecção. 

• Verificar a presença de Sa/mone//a nos esgotos após tratamento por lagoas 

de estabilização e unidades de desinfecção. 

• Quantificar colifagos nos esgotos após tratamento por lagoas de 

estabilização e unidades de desinfecção e estabelecer correlação com a 

densidade de coliformes fecais. 
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• Avaliar a eficiência dos diferentes sistemas de desinfecção de esgotos 

sanitários tratados, aplicados para a remoção de microrganismos 

indicadores de contaminação fecal. 
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6. METODOLOGIA 

6.1 Tipo de pesquisa 

Considera-se o presente trabalho como um estudo analítico, já que tem 

por objetivos investigar e testar pela experimentação, rejeitando ou não 

hipóteses e resultando em uma contribuição original. 

Os passos metodológicos efetuados para a realização desse trabalho de 

pesquisa foram: 

+ Levantamento bibliográfico e leitura crítica/analítica da produção científica 

consultada. 

+ Caracterização do sistema de lagoas de estabilização para tratamento de 

esgotos sanitários produzidos pelo município de Lins (SP), sendo os esgotos 

tratados e o afluente desinfectado com o emprego de cloro e de ozônio 

como objetos dessa investigação. 

+ Análises laboratoriais obedecendo a técnicas normatizadas nacional e 

internacionalmente, pela Cia de Tecnologia e Saneamento de São Paulo 

(CETESB) e Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (20th ed., 2000), respectivamente. Artigos de periódicos foram 

utilizados como base para a realização de técnicas de ensaios moleculares. 

+ Tabulação e apresentação dos dados obtidos durante o processo de 

pesquisa. 

• Interpretação e discussão dos resultados obtidos, tomándo-se como base a 

literatura pertinente, tanto nacional como internacional. 

• Redação da tese de doutorado seguindo os padrões adotados pela 

Faculdade de Saúde Pública/USP- Biblioteca/CIR, editados em "Guia de 

apresentação de teses", São Paulo, 1998. 

+ Conclusões, refletindo a contribuição da pesquisa realízada e apresentando 

recomendações e sugestões para futuros trabalhos de pesquisa na área de 

concentração: saúde ambiental. 
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6.2 Caracterização da área de estudo 

Para a realização do presente estudo, foi selecionado o sistema de 

tratamento de esgotos sanitários constituído por lagoas de estabilização 

operado pela SABESP na cidade de Lins. A cidade de Lins, situada a 455 km 

da cidade de São Paulo, conforme apresentado na figura 3, apresenta uma 

área de 571 km2 e conta com uma população de 65.952 habitantes 

(IBGE,2000). Segundo a Fundação SEADE (2000) o município de Lins conta 

com um percentual de atendimento de abastecimento de água de 97,86%; 

esgotamento sanitário de 97,17% e 99,04% de cobertura de coleta de lixo. O 

sistema de tratamento de esgotos sanitários oriundos da cidade de Lins é 

constituído por 3 conjuntos de lagoas em série: lagoa anaeróbia seguida de 

lagoa facultativa, sendo o tempo de retenção total do sistema de 15,5 dias (5 

dias na lagoa anaeróbia e 10,5 dias na lagoa facultativa) e vazão total de 275 

Us, conforme figura 4. As dimensões das lagoas são de 4,1 m de altura e 

volume de 23.227,03 m3 para a lagoa anaeróbia e 1,9 me volume de 55.522,87 

m3 para a lagoa facultativa. Os valores médios das características físico

químicas do esgoto bruto e do esgoto tratado estão relacionados no quadro 1 O. 

Após o tratamento do esgoto sanitário pelo sistema de lagoas de estabilização, 

realizaram-se no esgoto bruto e tratado os estudos microbiológicos para a 

avaliação de sua qualidade sanitária e seu potencial uso na irrigação de 

culturas agrícolas. 
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População total: 65.952 habitantes 
Área: 571 krn2 

IBGE2000 

São Paulo 

Lins 

Figura 3: Localização do município de Lins (SP) 

Quadro 10: Valores médios das características físico-químicas do esgoto bruto 

e do esgoto tratado do município de Lins (SP). 

DQO 080 Nitrogênio Fósforo total Sólidos. 

Esgoto mg/L mg/L amoniacal mg/L Suspensos. 

mg/L mg/L 

Bruto 560 300 18 8,5 220 

Tratado 290 160 13 7,0 190 

Figura 4: Esquema do processo de tratamento de esgotos utilizado na cidade 

de Lins (SP) mediante sistema de lagoas de estabilização. 



82 

Em Lins o sistema de tratamento dos esgotos sanitários mediante lagoas 

de estabilização contou com instalação piloto para desinfecção de seus esgotos 

tratados, empregando-se 2 tipos de desinfecção: cloração e ozonização. O 

diagrama do sistema de tratamento de esgotos sanitários de Lins está ilustrado 

na figura 5. Tal sistema foi implantado para o desenvolvimento do projeto de 

pesquisa- PROSAS -2000- Tema 2, cujo título é "Desinfecção de esgotos 

tratados em lagoas de estabilização e reúso em fertirrigação, pisicultura e 

hidroponia" tendo como coordenador o Prof.Dr. Roque Passos Pivelli da Escola 

Politécnica da USP. 

O processo de desinfecção empregando hipoclorito de sódio efetuou-se 

mediante utilização de tanque de contato, o qual possuía 4 m3 de volume e 1 m 

de profundidade úteis. A solução de hipoclorito de sódio foi introduzida na 

tubulação cerca de 5 m antes da entrada do tanque, por meio de dosador 

automático. A concentração do desinfectante e tempo de contato aplicados não 

foram constantes ao longo do período de estudo por problemas de 

operacionalidade, sendo que as doses e tempos de contato empregados estão 

especificados nas tabelas de resultados (anexo 1 }. 

Em relação ao processo de ozonização, utilizou-se gerador produtor de 

ozônio a partir do ar, sendo o oxigênio (02) purificado anteriormente. O gerador 

possuía capacidade de descarga de 11 O mg 0:1 minuto. A introdução do ozônio 

na tubulação do esgoto a ser desinfectado deu-se através de Venturi. A coluna 

de contato entre o desinfectante e o esgoto tratado apresentava 300 mm de 

diâmetro e 3,0 m de altura e volume útil de 171 L A concentração do 

desinfectante e tempo de contato aplicados não foram constantes ao longo do 

período de estudo por problemas de operacionalidade, sendo que as doses e 

tempos de contato empregados estão especificados nas tabelas de resultados 

(anexo 1). 
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I Irrigação l 

Figura 5: Sistema de tratamento de esgotos sanitários utilizado no município de 

Lins (SP) e unidades de desinfecção. 

6.3 Amostra e amostragem 

A tomada de amostras dos esgotos sanitários tratados pelo sistema de 

lagoas de estabilização de Uns e desinfectados foi efetuada por equipe definida 

pelo cordenador do projeto PROSAS. 

Foram realizadas 25 campanhas de amostragem de esgoto sanitário 

bruto e tratado por lagoas de estabilização, durante um período de 12 meses, 

obedecendo a uma freqüência quinzenal Em cada campanha foram coletadas 

amostras dos seguintes pontos: 26 amostras da entrada e saída do processo 

(lagoa facultativa); 17 amostras dos afluentes desinfectados por ozonização 

com distintas dosagens e tempos de contato e 27 amostras dos afluentes 

desinfedados pelo processo de desinfecção por hipodorito de sódio com 

distintas dosagens e tempos de contato. 

A coleta das amostras foi realizada em frascos de plástico não tóxico 

estéreis, segundo Guia de Orientação e Preservação de Amostras de Água 

{CETESB, 1986) e Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (20th ed., 2000). 

Após a coleta, as amostras foram conservadas sob refrigeração {4-10°C) 

e processadas no Laboratório de Baderiologia e Parasitologia do Departamento 
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de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública-USP, o mais rápido 

possível, dentro de um período máximo de 24 horas. 

6.4 Determinação de coliforrnes totais e Escherichia co/i 

A enumeração de E. co/i foi efetuada através de ensaio cromogênico 

empregando o kit Colilert (lddex). 

Para a execução do ensaio foi seguido o procedimento abaixo 

discriminado: 

+ Adicionou-se o substrato Colilert (meio de cultura já preparado e fornecido 

pela ldexx) em 1 00 ml de amostra. 

• Após agitação a amostra foi transferida para a cartela Quanti-Tray para 

contagem de até 2000 NMP/100ml. 

+ Selou-se a cartela Quanti-Tray na prancha de selagem e a mesma foi 

incubada a 35°C por 24 horas. 

+ Após 24 horas de incubação, a amostra que apresentou a coloração 

amarela, devido a quebra de ONPG (o-nitrofenil-~-0-galactopiranosídeo) 

pela ação da enzima ~-galactosidase, foi considerada positiva para a 

presença de coliformes totais. Consideraram-se positivas para E. co/i 

aquelas que, além de amarelas foram fluorescentes quando observadas na 

luz ultravioleta(UV), demonstrando a metabolização do MUG (4-

metilumbelifenii-~-D-glicuronídeo) pela ação da enzima ~-glucoronidase. 

+ Os resultados foram expressos em NMP/1 00 ml, consultando-se a tabela 

de NMP fornecida pelo fabricante (anexo 8), em que são dados os limites de 

confiança de 95% para cada valor de NMP determinado. 
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6.4.1 Isolamento de Escherichia co/i potencialmente patogênicas 

A pesquisa de cepas de E. co/i potencialmente patogênicas foi 

qualitativa, inoculando-se 1 00 mL da amostra em erlenmeyer contendo meio 

lactosado, em duplicata, e incubando-se a 35 ± 0,5 °C por 24 - 48 horas. Uma 

amostra da cultura bacteriana obtida em caldo lactosado foi transferida para o 

meio EC e incubadas a 35 ± 0,5 °C por 24 horas, a temperatura utilizada para 

incubação se deve ao fato que E. co/i 0157 não crescer bem a temperaturas 

entre 44 a 44,5°C (NATARO e KAPER 1998). O crescimento bacteriano obtido 

foi então transferido para placas de Petri contendo meio MacConkey e 

incubadas a 35 ± 0,5 °C por 18 - 20 horas. Após o período de incubação 

selecionou-se 1 O colônias típicas e foram então submetidas a triagem 

bioquímica em meio IAL (Instituto Adolfo Lutz) e incubadas a 35 ± 0,5 °C por 18 

a 20 horas. As colônias com características compatíveis a E. co/i foram 

armazenadas em ágar conservação e incubadas a 35°C por 18 - 20 horas, 

para posteriormente, serem submetidas ao teste de soroaglutinação em lâmina. 

A figura 6, mostra as características do gênero E. co/i em meio de Rugai-Usina 

(IAL -Instituto Adolfo Lutz). 

Para a pesquisa de E. co/i 0157 foi transferido o crescimento bacteriano 

obtido em meio EC para placas de Petri contendo meio MacConkey sorbitol, já 

que E. co/i 0157 não é capaz de fermentar o sorbitol (sorbitol negativo), assim 

selecionou-se colônias transparentes as quais foram submetidas a triagem 

bioquímica em meio Rugai-Usina (IAL-Instituto Adolfo Lutz) e incubadas a 35°C 

por 18 - 20 horas. As cepas com características compatíveis de pertencerem a 

E. co/i foram armazenadas em ágar conservação. A figura 7 ilustra colônias 

típicas de E. co/i 0157 (coleção INCQS 000171 correspondente a cepa ATCC 

n° 43895 ) no meio MacConkey sorbitol. 
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locai IICII'OSt + Eschlrichia coi 
ICifOSt-

Figura 6: Características de cepas de E. co/i em meios de triagem IAL (Rugai

Usina). 

Figura 7: Colônias típicas de E. co/i 0157 (coleção INCQS 000171 

correspondente a cepa ATCC n° 43895 ) no meio MacConkey 

sorbitol 
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6.4.2 Sorotipagem de E. co/i 

A técnica utilizada para a determinação de E. co/i enteropatogênica 

clássica (EPEC), enteroinvasiva (EIEC) e 0157 (EHEC) foi a soroaglutinação 

em lâmina. 

Para a determinação dos antígenos somáticos (O) foram utilizados soros 

hiperimunes polivalentes e monovalentes, obtidos da PROBAC do Brasil Prod. 

Bacteriológicos Ltda., dirigidos contra os antígenos 026,055, 0111, 0119 (Poli 

A); 0114, 0125, 0142, 0158 (Poli B); 086, 0126, 0127 e 0128 (Poli C). 

As culturas de E. coli foram crescidas em agar conservação (lúria) 

inclinado durante 24 horas a 35° C e ressuspensas em solução fisiológica. Com 

auxílio de uma pipeta de O, 1 ml, foram transferidas 3 gotas pequenas da 

suspensão espessa, para uma placa de aglutinação e foi adicionada a cada 

uma, respectivamente, uma gota dos soros polivalentes A,B e C para EPEC; A 

e B para EIEC e 0157. Consideraram-se positivas as culturas que 

apresentaram soroaglutinação dentro de 2 minutos de homogeneização. 

Como controle negativo utilizou-se solução fisiológica e como controle 

positivo cepa de E. co/i 0157 (coleção INCQS 000171 correspondente a cepa 

ATCC n° 43895). 

6.4.3 Genotipagem de E.coli 0157 

A genotipagem das cepas de E. co/i 0157 positivas em reação 

sorológica com anti soro somático para 0157, foi realizada pelo método de 

amplificação de cadeia pela polimerase segundo MAURER e col. (1999) 

modificado, para triagem. O perfil molecular das cepas foi determinado pelo 

método denominado sítio de restrição específico (restriction-site-specific) para 
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amplificação de cadeia polimerase (PCR} - RSS-PCR, desenvolvido para 

detecção de E. co/i 0157 por KIMURA e col. (2000). 

Extraçao de DNA (CHAPMAN e col., 2001) 

As cepas com sorologia positiva específica para 0157 foram inoculadas em 

1 O mL de caldo Lúria e incubadas por 18 a 24 horas a 35°C. A seguir, o 

crescimento bacteriano obtido foi transferido para tubo de Falcon, com 

capacidade de 50 mL, e submetido a centrifugação de 5.000 rpm por 10 

minutos. Descartou-se o sobrenadante e o pellet resultante foi ressuspenso 

com 1 mL de água ultra pura (Mili Q) estéril, homogeneizado e transferido 

para microtubo com tampa, com capacidade de 1,5 mL (tipo "Eppendorff}. 

Efetuou-se nova centrifugação a 12.000 rpm por 3 minutos a temperatura de 

24 °C. Descartou-se o sobrenadante e o pellet foi ressuspenso com 200 J..LL 

de água ultra pura (Mili Q) estéril e submetido a uma temperatura de 95 °C 

por 1 O minutos e imediatamente a uma temperatura de -20 °C por 30 

minutos. Após o processo de choque térmico as amostras foram submetidas 

a 65 °C por 1 minuto, e para alcançar temperatura ambiente efetuou-se nova 

centrifugação a 12.000 rpm por 10 minutos a 24 °C. O sobrenadante obtido 

contendo o DNA foi transferido a um novo microtubo. Quando a 

amplificação em cadeia pela polimerase (PCR} não foi realizada logo após o 

término da extração de DNA , as amostras foram armazenadas a -20 °C até 

o momento de uso. Como controle positivo utilizou-se cepa de E. co/i 0157 

correspondente a cepa correspondente a ATCC n° 43895. 

Ensaio de PCR pelo método de MAURER e col. (1999) (modificado). 

Método desenvolvido para detectar E. co/i 0157 por meio da presença do 

fragmento de DNA com peso molecular de 420 bp do operon bfp, o qual foi 

observada pelo autores em todas as cepas de E. co/i 0157 analisadas, não 

ocorrendo em outros sorotipos de E. co/i. 
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~ Primers 

Os primers foram desenvolvidos a partir do plasmídeo pDS306 - específico 

para 0157. 

Primers: 

0157PF8- CGT GAT GAT GTT GAG TTG 

0157PR8- AGA TTG GTT GGC ATT ACT G 

~ PCR 

O ensaio de PCR foi conduzido com volume final de 25J.LL contendo 2,5 

J.LL de MgCI2 (25 mM), 2,5 J.LL de tampão de amplificação 1 OX (Tris-Hcl 

100 mM,pH 8,3; KCI 500 mM, MgCI2 15 mM, gelatina 0,01% 

peso/volume), 0,2 J.LL de DNTp (2,5 mM) das bases dATP, dCTP, dGTP 

e dTTP, 1 J.LL de cada prime r reverso e direto (20J.LM); 5U de taq; 5 J.LL de 

DNA bacteriano e água MiliQ para ajuste do volume final. 

Esse sistema de reação foi colocado em termociclador Eppendorff

Mastercycler Gradiente nas seguintes condições: 

• Ciclo inicial a 95 °C por 5 minutos. 

• 35 ciclos consistindo de : 

• denaturação a 94°C 1 minuto. 

• anelamento com primer a 55 °C por 1 minuto. 

• extensão a 72 °C por 1 minuto 

• Um ciclo final a 72°C por 7 minutos e uma temperatura de 

manutenção final a 4 °C. 

Todo o processo foi efetuado em duplicata. 
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~ Eletroforese em gel de agarose 

Os produtos da PCR foram separados por eletroforese horizontal com 

1,8% de agarose em gel e corado com brometo etídeo, em intensidade de 

corrente de 1 OOV por 60 minutos e visualizado em luz ultravioleta em 

transiluminador UVP e a aquisição da imagem foi feita em software LabWorks, 

versão 4.0,UVP. 

Adicionou-se em tubo tipo Eppendorff 8 J.ll do produto da PCR, ao qual 

adicionou-se azul de bromofenol. Em cada gel também foi adicionado marcador 

de peso molecular (1 kb DNA ladder, 1J.lg/J.ll, lnvitrogen,USA) corado com 5 J.ll 

de solução de azul de bromofenol. No mesmo gel ainda efetuou-se prova em 

branco, ou seja, ausência de DNA bacteriano. 

As amostras foram aplicadas nas posições correspondentes aos poços 

do gel de agarose e anotadas. Imediatamente colocou-se tampão T AE 1 X na 

cuba de eletroforese e realizou-se a corrida a 100 V por 60 minutos à 

temperatura ambiente. 

Ensaio de RSS-PCR pelo método de KIMURA e col. (2000) (modificado). 

Para obtenção do perfil molecular das cepas com sorologia positiva na 

reação específica com anti-soro 0157. 

~ Primers 

Os primers utilizados foram baseados em seqüência de enzimas de 

restrição Bbvl e Taqll encontrados no gene ChuA responsável pelo transporte 

de ferro sendo específico para E. co/i.: 



Primers: 

EC -1 5'- GGC AGC CAG CAT TTT TIA 

EC- 2 5' - CAG CCA ACA GAG AAG CCA 

~ PCR 
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O ensaio de PCR foi conduzido com volume final de 25!-ll contendo 2,5 

f..ll de MgCI2 (25 mM), 2,5 f..ll de tampão de amplificação 1 OX (Tris-HCI 

100 mM pH 8,3; KCI 500mM; MgCI2 15 mM; gelatina 0,01% peso 

volume), 0,2 f..ll de DnTp (2,5 mM) de cada base dATP, dCTP, dGTP e 

dTTP; 1!-ll de cada primer reverso e direto (20!-lM); 5U de taq; 5 f..ll de 

DNA bacteriano e água MiliQ para ajuste do volume final. 

Esse sistema de reação foi colocado em termociclador Eppendorff

Mastercycler Gradiente nas seguintes condições: 

+ Ciclo inicial a 95 °C por 5 minutos. 

• 35 ciclos consistindo de : 

• denaturação a 94°C 1 minuto. 

• anelamento com primer a 42 °C por 2 minutos. 

• extensão a 72 °C por 5 minutos 

• Extensão final a 72°C por 1 O minutos, e manutenção final a 4 °C. 

Todo o processo foi efetuado em duplicata. 
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~ Eletroforese em gel de agarose 

Os produtos da PCR foram separados por eletroforese horizontal com 

1,5% de agarose em gel e corado com brometo etídeo, a 1 OOV por 180 minutos 

e visualizado em luz ultravioleta em transiluminador UVP e a aquisição da 

imagem foi feita em software LabWorks, versão 4.0, UVP. 

Adicionou-se em tubo tipo Eppendorff 8 J.LL do produto da PCR, ao qual 

adicionou-se azul de bromofenol. Em cada gel também foi adicionado marcador 

de peso molecular (1 kb DNA ladder, 1J.Lg/J.LL, lnvitrogen,USA) corado com 5 J.LL 

de solução de azul de bromofenol. No mesmo gel ainda efetuou-se prova em 

branco, ou seja, ausência de DNA bacteriano. 

As amostras foram aplicadas nas posições correspondentes aos poços 

do gel de agarose e anotadas. Imediatamente colocou-se tampão TAE 1 X na 

cuba de eletroforese e realizou-se a corrida a 1 00 V por 180 minutos à 

temperatura ambiente. 

~Análise dos perfis genômicos (fingerprinting) 

O polimorfismo de bandas obtido foi analisado com o auxílio de software 

específico para comparação do padrão de bandas (GeiWorks 1 D Advanced -

UVP, versão 4.01 ), e os perfis das cepas foram agrupados usando coeficiente 

de Pearson e demonstrados, graficamente, na forma de dendograma. 
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6.5 Isolamento de Salmonella 

O isolamento de Salmonella foi efetuado segundo Norma CETESB 

L5.218- Salmonella- Isolamento e Identificação (1993) e Standard Methods for 

the Examination of Water and Wastewater (20th ed., 2000). 

No início da pesquisa, o método utilizado foi o da inoculação direta por 

falta do sistema de filtração, descrito na mesma norma técnica CETESB acima 

citada. Esse método se dá pela inoculação de 100 ml de amostra em 

erlenmeyer de 250m L de capacidade contendo 1 00 ml de meio selenito 

novobiocina, em triplicata. Após a inoculação, os erlenmeyers contendo o meio 

de enriquecimento e amostra foram incubados a 42,5 °C por um período de 18-

24 horas, 48 horas e 5 dias. Após o período de incubação realizou-se o 

isolamento em meio seletivo e diferencial XLD ( ágar xilose li sina desoxicolato) e 

BG (ágar verde brilhante). As placas de Petri com os meios XLD e BG foram 

incubadas a 35;±0,5°C por 18 a 24 horas. Passado o período de incubação 

efetuou-se leitura para colônias típicas de Salmonella (colônias de coloração 

rosa no meio BG e vermelhas com centro escuro ou vermelhas no meio XLD). 

As colônias típicas ( um máximo de 1 O colônias) foram transferidas para o meio 

de triagem tAL (rugai lisina motilidade - Instituto Adolfo Lutz). Após a 

transferência, os tubos de IAL contendo as colônias típicas foram incubados a 

35 ;± 0,5°C por 24 ± 2 horas. 

Quando se concretizou o empréstimo do sistema de filtração da 

CETESB, iniciou-se a detecção da presença de Salmonella pelos dois métodos 

para verificação de conformidade entre os dois procedimentos analíticos. 

Filtrou-se volumes de 1 litro de amostra em membrana filtrante de 

acetato de celulose ou éster de celulose de porosidade de 0.45~-tm, utilizando

se porta-filtro de 142 mm de diâmetro. 
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Após a filtração, a membrana foi transferida para erlenmeyer contendo 

1 00 ml do meio de enriquecimento caldo selenita novobiocina. e incubada a 

42,5 °C por um período de 18 - 24 horas, 48 horas e 5 dias. 

Passado o período de incubação em meio de enriquecimento caldo 

selenita com novobiocina realizou-se o isolamento em meio seletivo e 

diferencial XLD (ágar xilose lisina desoxicolato) e BG (ágar verde brilhante). 

As placas com os meios XLD e BG foram incubadas por um período de 

24 horas, 48 horas e 5 dias a temperatura de 35°C. Após esse período efetuou

se leitura para colônias típicas de Salmonella (colônias de coloração rosa no 

meio BG e vermelhas com centro escuro ou vermelhas no meio XLD). 

De cada placa foram selecionadas um máximo de 10 colônias típicas de 

Salmonella de cada placa, as quais foram transferidas para o meio de triagem 

IAL Após a transferência, os tubos de IAL contendo as colônias típicas foram 

incubados a 35 ± 0,5°C por 24 ± 2 horas. 

As características de Salmonella em meio IAL são (PESSOA e 
SILVA, 1972. 

Prova Reação 
L-lisina descarboxilase + (4)(7) 

Motilidade + (2) 

Produção de gás + (3) 
Fermentação da glicose + 

Fermentação da sacarose -
Produção de H2S + (4) (5) 

Hidrólise da uréia -
Produção de indol - (t) 

Desaminação do L-triptofano -.. ~ 

Reação positiva . + I Reaçao negat1va: -
(2) Salmonella gallinarum e Salmonella pullorum : imóvel (3) Salmonella typhi: gás negativo 
(4) Salmonella paratyphi A: lisina negativa e H2S negativo (5) Salmonella choleraesuis: H2S negativo 
(7) Salmonella typhimurium: algumas culturas podem apresentar indol negativo e/ou lisina negativa. 



A figura 8 ilustra as características de gerais do gênero Salmonella em 

tubos de tAL 

Figura 8 : Características do gênero Salmonella em meios de triagem IAL 

(Rugai-Usina). 

6.5.1 Sorotipagem de Salmone/la 

9S 

A técnica utilizada para a confirmação do gênero Salmonella foi a de 

soroaglutinaçAo em lâmina utilizando soros anti-Salmonella polivalente 

somático e anti-Salmonella polivalente flagelar, da marca DIFCO. 
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As culturas de Sa/mone//a foram crescidas em ágar conservação (Lúria) 

inclinado durante 24 horas a 35°C e ressuspensas em 0,3 ml de solução 

fisiológica. Com auxílio de uma pipeta de O, 1 ml foram transferidas 3 gotas 

pequenas de suspensão bacteriana espessa para uma placa de aglutinação e 

foi adicionada a cada uma delas uma gota do soro anti-Sa/mone//a. 

Consideraram-se positivas as culturas que apresentaram soroaglutinação 

dentro de 2 minutos de homogeneização. Como controle negativo, foi utilizada 

solução fisiológica. 

6.5.2 Genotipagem de Salmonella 

A confirmação das cepas de Salmonella positivas em reação sorológica 

com antisoros somático e flagelar realizou-se pelo método de 80UMET e col. 

(1999) modificado, sendo o peso molecular para Salmonella sp de 429bp, 

Salmonel/a Enteriditis de 250 bp e Salmonella Typhimurium de 620 bp. Os 

controles positivos foram cepas de Salmonella sp e Salmonella Typhimurium. 

(gentilmente cedida pela Ora Lúcia Baldassi, Instituto Biológico) 

As cepas positivas para sorologia específica para Salmonella foram 

inoculadas em 1 O ml de caldo Lúria, os quais foram incubados por 18 - 24 

horas a 35°C. Após o período de incubação, foi extraído DNA das cepas 

segundo CHAPMAN e col.(2001) descrito anteriormente no item 6.4.3. 

Os primers utilizados na identificação estão relacionados abaixo: 

Primers: 

8T11 - 5'- GCC AAC CAT TGC TAA ATT GGC GCA 

ST15 - 5'- GGT AGA AA T TCC CAG GGG GTA CTG G 

81 - 5' - GCC GTA CAC GAG CTT ATA GA 

84 - 5' -ACC TAC AGG GGC ACAATAAC 

Fli15 - 5'- CGG TGT TGC CCA GGT TGG TAA T 

Typ04- 5' - ACT GGT AAA GAT GGC T 
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Os primers ST11 e ST15 identificam bactérias do gênero Salmonel/a, 

enquanto os primers S1 e S4 identificam Salmonella Enteritidis e Fli15 e Typ04 

Salmonella Typhimurium. 

O ensaio de PCR foi conduzido com volume final de 251J.L contendo 1 ,5 

IJ.L de MgCI2 (25mM); 2,5 IJ.L de tampão de amplificação 10X (Tris-HCI 

100mM, pH 8,3; KCI 500mM; 0,2 IJ.L cada deoxinudeotídeo 2,5 mM (dATP, 

dCTP, dGTP e dTTP); 1,5~-tl de cada primer revreso e direto (201-J.L); 5U de 

taq ; 5 IJ.L de DNA bacteriano e água MiliQ para ajuste do volume final. 

Esse sistema de reação foi colocado em termociclador Eppendorf

Mastercycler gradiente nas seguintes condições: 

Ciclo inicial a 94 °C por 5 minutos. 

+ 30 ciclos consistindo de : 

• denaturação a 94°C por 1 minuto. 

• anelamento a 55 °C por 3 minutos 

• extensão a 72 °C por 1 minuto. 

+ Um ciclo de extensão final a 72°C por 7 minutos e uma temperatura 

de manutenção a 4 °C. 

Todo o processo foi efetuado em duplicata. 

)o- Eletroforese em gel de agarose 

Os produtos da PCR foram separados por eletroforese horizontal com 

1 ,8% de agarose em gel e corado com brometo etídeo, a 1 OOV por 180 minutos 
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e visualizado em luz ultravioleta em transiluminador UVP e a aquisição da 

imagem foi feita em software LabWorks, versão 4.0, UVP. 

Adicionou-se em tubo tipo Eppendorff 8 JJ.L do produto da PCR, ao qual 

adicionou-se azul de bromofenol. Em cada gel também foi adicionado marcador 

de peso molecular (1 kb DNA ladder, 1 JJ.g/JJ.L, lnvitrogen,USA} corado com 5 JJ.L 

de solução de azul de bromofenol. No mesmo gel ainda efetuou-se prova em 

branco, ou seja, ausência de DNA bacteriano. 

As amostras foram aplicadas nas posições correspondentes aos poços 

do gel de agarose e anotadas. Imediatamente colocou-se tampão TAE 1 X na 

cuba de eletroforese e realizou-se a corrida a 100 V por 180 minutos à 

temperatura ambiente. 

Todo o processo foi efetuado em duplicata. 

6.6 Quantificação de Colifagos 

A determinação de colifagos foi realizada conforme Norma CETESB 

L5.225- Determinação de colifagos em amostras de água (1990} e Standard 

Methods for the Examínatíon of Water and Wastewater (20th ed., 2000}. 

A cultura bacteriana hospedeira empregada foi a Escherichia co/i C 

(ATCC 13706}. 

Para a realização do teste volumes de 5 mL de amostra foram inoculados 

a 4 tubos de ensaio contendo meio de cultura ágar de soja e triptona 

modificado, e adicionado 1 mL da cultura da bactéria hospedeira em cada um 

dos tubos contendo o meio de cultura e a amostra. Após homogeneização o 
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conteúdo de cada tubo foi vertido em placas de Petrí contendo ágar de soja e 

triptona. 

As placas de Petri foram incubadas a 35 ± 0,5°C por um período de 4 a 6 

horas, a seguir realizou-se a contagem de todas as placas de lisa formadas no 

ágar. Os resultados foram expressos em Unidades Formadoras de 

Placas(UFP)/1 00 ml. 

6. 7 Determinação de ovos de helmintos 

O ensaio para determinação de helmintos foi efetuado segundo Norma 

CETESB L5.550- Helmintos e Protozoários Patogênicos- Contagem de ovos 

e cistos em amostras ambientais (1989). 

Volumes de 1000 ml de amostra foram filtradas através de gaze 

cirúrgica sendo este recolhido recolhido em copo de béquer de 1 000 ml. 

Técnica de centrífugo-flutuação (para detecção de ovos leves de 

helmintos) 

Após a preparação da amostra, volumes de 500 ml da amostra foram 

centrífugados a 2500 rpm durante 5 minutos. O sobrenadante resultante foi 

desprezado e o sedimentado obtido foi ressuspenso em 50 ml de água de 

diluição para ressuspender o sedimento obtido. A operação de centrifugação foi 

repetida quantas vezes fossem necessárias para se obter um sobrenadante 

claro. 

Ao sedimento total foram adicionados 50 ml de solução de sulfato de 

zinco a 33% até completar o volume do tubo, e então efetuou-se centrifugação 
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a 2500 rpm por 5 minutos. Após a centrifugação a amostra foi preparada para 

exame microscópico. 

Técnica de sedimentação (para detecção de ovos pesados de 

helmintos) 

Volume de 500 ml da amostra foram distribuídos em tubo cônico e 

deixado em repouso para sedimentação por 24 horas. Passadas as 24 horas a 

amostra foi preparada para exame microscópico. 

Exame microscópico 

Para as amostras preparadas pela técnica de centrífugo-flutuação, 

efetuou-se a retirada da película superficial do sobrenadante, a qual foi 

depositada em lâminas de vidro para observação de todo o sedimento. 

Adicionou-se ao material da lâmina de vidro 1 gota de solução de lugol e 

coberta por uma lamínula. 

Para as amostras preparadas pela técnica de sedimentação, o material 

depositado foi aspirado através de uma pipeta Pasteur e colocado em lâminas 

de vidro. Em metade delas adicionou-se 1 gota de lugol e as demais lâminas 

foram examinadas sem corante. Cada lâmina foi coberta com lamínula. 

Viabilidade dos ovos de helmintos (YANKO 1988) 

Para o exame de viabilidade de ovos de helmintos os "pellets" foram 

ressuspensos em uma solução de O, 1% de ácido sulfúrico em tubos com tampa 

e incubados a 26°C por 3 - 4 semanas. A cada semana realizou-se a 

observação em lâmina de Sedgewick Rafter ao microscópio para verificação da 

presença de ovos embrionários . 
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Como controle de ovo viável foram utilizados ovos de Ascaris 

lumbricoides encontrados em lodo de esgoto bruto. 

Os resultados foram expressos em ovos/L. 

6.8 Determinação de pH, turbldez e temperatura 

A determinação desses parâmetros realizou-se por fitas de medição de 

pH e termômetro para medição da temperatura, sendo a medição realizada no 

momento da amostragem. A determinação da turbidez foi realizada em 

turbidímetro no laboratório da Faculdade de Saúde Pública. 
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7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste trabalho de pesquisa, foram coletadas amostras de esgoto 

doméstico tratado por sistema de lagoas de estabilização (lagoa anaeróbia 

seguida de lagoa facultativa) e do esgoto tratado submetido ao processo de 

desinfecção com a utilização de cloro (hipoclorito de sódio) e ozônio, em 

diferentes dosagens e tempos de contato, do município de Lins (SP) 

Os resultados obtidos de cada amostra analisada constam dos anexos. 

Como a legislação brasileira não estabelece padrões de qualidade 

microbiológicos em relação às águas de reúso para aplicação na agricultura, 

foram utilizados como base os valores propostos pela Organização Mundial de 

Saúde- OMS (1989), os quais serviram como referência para a análise dos 

resultados encontrados nesta pesquisa. 

7.1 Resultados microbiológicos e parasitológicos das amostras do esgoto 

tratado 

7 .1.1 Coliformes totais, E. co/i e ovos de helmintos 

A densidade de coliformes totais no esgoto tratado situou-se entre 

2,0x107 NMP/100mL a 7,7x1012 NMP/100mL, apresentando média geométrica 

de 1,1 x1 07 NMP/1 OOmL. Observou-se eliminação de coliformes totais de 2 

unidades de log em relação à média geométrica de coliformes totais no esgoto 

bruto (1,1x109 NMP/100mL). 

A concentração de E. co/i no esgoto tratado variou de < 1 ,ONMP/1 OOmL 

a 2,4 x107 NMP/100mL, com média geométrica de 3,9 x105 NMP/100mL. 

Verificando-se remoção de E. co/i na faixa de 2,8 unidades de log em relação à 

média geométrica de E. co/i no esgoto bruto (2,5x1 08 NMP/1 OOmL) (Anexo 1 ). 



103 

Observou-se redução de 1 a 7 logs em relação aos valores absolutos de 

densidade de E.coli nas amostras analisadas de esgoto bruto e após 

tratamento, com taxa de remoção de 99,8% em relação às médias geométricas 

de entrada e saída do sistema de tratamento. Os valores encontrados indicam 

alta densidade de bactérias indicadoras de contaminação fecal, evidenciando a 

grande possibilidade da presença de microrganismos patógenos, podendo ser 

considerado fator de risco à saúde pública, principalmente às pessoas expostas 

a essas águas. 

A figura 9 ilustra as densidades de coliformes totais e E. co/i encontradas 

nas amostras de esgoto doméstico tratado. 
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Figura 9: Densidade de coliformes totais e E.coli em amostras de esgoto 

tratado por lagoas de estabilização, Lins (SP), novembro/2001 a 

setembro/2002 

Mesmo com alta eficiência de remoção de E. co/i, em apenas duas 

oportunidades estudadas (6, 7%) observou-se valores que atendiam aos 

recomendados pela OMS (1989) para irrigação irrestrita (categoria A). Há 
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alguns fatores do sistema de tratamento empregado que podem ter influenciado 

o não atendimento às recomendações bacteriológicas da OMS (1989), tais 

como grande quantidade de algas e sólidos nas lagoas anaeróbia e facultativa 

ou então condições de sobrecarga ou muito próximas ao limite de operação do 

sistema de tratamento. 

Não se observou padrão sazonal nas concentrações de coliformes totais 

e E. co/i ao longo do estudo, houve um leve aumento de densidade de 

coliformes totais nos meses de fevereiro e março, porém não se caracterizando 

em padrão sazonal. 

Vários autores como CASTRO de ESPARZA e MUNOZ (1990), quando 

avaliaram qualidade de esgotos domésticos tratados por lagoas de 

estabilização, encontraram valores de coliformes fecais acima de 1 03/1 OOmL. O 

mesmo foi relatado por OUAZZANI e col (1995) que obtiveram concentração de 

coliformes fecais superiores aos valores sugeridos pela OMS (1989), assim 

como BASTOS e MARA (1995) que constataram qualidade bacteriológica de 

esgotos tratados por sistema de lagoas de estabilização levemente inferior à 

proposta da OMS (1989). Situações semelhantes foram relatadas por SOTERO 

e co I. ( 1997), DEVAUX e co I. (2001 ), ORON e co I. (2001) e MADERA e co I. 

(2002) que também observaram o não atendimento aos padrões bacteriológicos 

de esgotos tratados estabelecidos pela OMS (1989) para irrigação irrestrita. Em 

nosso meio, CEBALLOS e col. (1995), no estado da Paraíba, detectaram 

densidade de coliformes fecais de 4,6 x1 os NMP/1 OOmL no esgoto tratado por 

célula única de lagoa facultativa. KONIG e col. (1997), no mesmo estado, 

encontraram concentração de coliformes fecais de 1 os/1 OOmL no afluente 

resultante de esgoto sanitário submetido a tratamento por lagoas de 

estabilização. Resultados semelhantes foram verificados por ARAUJO (2003) 

que encontrou densidade de coliformes fecais de 1 os a 107 NMP/1 OOmL em 

amostras de esgoto tratado em Feira de Santana (BA). 
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Por outro lado, KOURAA e col. (2002), no Marrocos, obtiveram qualidade 

bacteriológica desejável referente aos valores-guia da OMS (1989) à irrigação 

irrestrita em esgotos sanitários tratados por lagoas de estabilização. 

Vários pesquisadores apontaram que uma concentração de coliformes 

fecais de 103/1 OOmL é bastante restritiva. Há casos em que a concentração de 

coliformes fecais de 104/1 OOmL pode ser considerada bastante razoável, como 

pontuou CASTRO de ERPARZA e MUNOZ (1990). BLUMENTHAL e col. (1996) 

apontaram que densidade de ~.1 04/1 OOmL de coliformes fecais para irrigação 

restrita (categoria B) poderia ser considerada adequada. Mais tarde, em 2000, 

BLUMENTHAL e col., dividiram a categoria B (irrigação restrita) constante nas 

propostas da OMS ( 1989), dependendo do tipo de irrigação empregada e 

indicaram ~105/100mL para categoria 81 (quadro 10). No México, o limite para 

coliformes fecais para irrigação irrestrita é de média diária de ~2000/1 OOmL e 

média mensal de ~1000/100mL (BLUMENTHAL e col., 2000). 

Em relação aos ovos de helmintos, 80,8% (21/26) das amostras 

analisadas apresentaram ovos de Ascaris e em 42,3% (11/26) das amostras 

detectou-se ovos viáveis de Ascaris. A média encontrada de ovos de Ascaris foi 

de 7,34 ovos/L (O a 26 ovos/L} e de ovos viáveis de Ascaris foi de 2,23 ovos/L 

(O a 22 ovos/L). Em nenhuma das oportunidades detectou-se a presença de 

ovos de Trichuris e ancilostomídeos, entretanto outros ovos de helmintos foram 

observados tais como: Strongyloides sp (7,7%), Taenia sp (34,6%), Enterobius 

sp (19,2%), Hymenolepis sp (26,9%), Fasciola sp (3,8%), Schistosoma sp 

(3,8%), sendo os mais freqüentes os Taenia sp, Hymenolepis sp, e Enterobius 

sp, como mostra a tabela 1. Em apenas 38,5% das amostras estudadas não se 

observou ovos desses organismos. A figura 1 O mostra a presença de ovos de 

helmintos encontrados nas amostras de esgoto doméstico tratado estudadas. 
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Tabela 1: Freqüência da ocorrência , em porcentagem, de ovos de helmintos 

em amostras de esgoto tratado, Lins (SP), no período de agosto/2001 a 

novembro/2002. 

Ovos de helmintos Freqüência(%) 

Ascarís 80,8 

Ovos viáveis de Ascaris 42,3 

Strongy/oides sp 7,7 

Taenía sp 34,6 

Enterobius sp 19,2 

Hymenolepis sp 26,9 

Fasciola sp 3,8 

Schistosoma sp 3,8 

A exemplo do que ocorreu com bactérias indicadoras de contaminação 

fecal, não se verificou padrão sazonal na distribuição dos ovos de helmintos nas 

amostras analisadas. 

Os resultados obtidos revelaram que a qualidade sanitária do esgoto 

tratado analisado não alcançou os valores-guia de <1 03 coliformes 

fecais/100mL e <1 ovo de helminto/L propostos pela OMS (1989) para irrigação 

irrestrita (categoria A) e também para irrigação restrita enquadrada na categoria 

8, onde se preconiza densidade <1 ovo de helmintos/L. 
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Figura 10: Ocorrência de ovos de helmintos no esgoto tratado, agosto de 2001 

a setembro de 2002, Lins (SP). 

Os achados dessa pesquisa quanto a ovos de helmintos são 

semelhantes aos de SEMENAS e col. (1999), na Argentina, que encontraram 

ovos de helmintos (Hymenolepis nana, Ancylostoma duodenale, Ascaris 

lumbricoides e Trichuris trichiura) no esgoto sanitário tratado e de FASCIOLO e 

col. (2002), também na Argentina, que relataram a presença de ovos de 

helmintos em esgotos tratados por valos de oxidação. No nordeste brasileiro, 

STOTT e col. (1994) apud AMAHMID e col. (2001) encontraram concentração 

média de ovos de Ascaris de 50 ovos/L em esgoto sanitário tratado, nessa 

pesquisa a média detectada foi de 7,34 ovos de Ascaris/L. Outros autores, 

entretanto, relataram ausência de ovos de helmintos quando analisaram e 

avaliaram qualidade microbiológica de esgotos tratados destinados à irrigação 
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agrícola. CE8ALLOS e cal. (1995) obtiveram eliminação total de ovos de 

Ascaris após tratamento em lagoa facultativa com 61 dias de tempo de retenção 

hidráulica. Resultados similares foram relatados por OUZZANI e cal. (1995), 

MARECOS de MONTE e cal. (1996), AMAHMID e cal. (2002) e MADERA e cal. 

(2002). Ainda CUTOLO (2002) relatou a presença de ovos de helmintos em 

esgotos tratados por sistema de lodos ativados em 8arueri, com esgotos 

provenientes da Região Metropolitana de São Paulo, e destacou que a 

ocorrência desses organismos constitui o principal problema para reúso dessas 

águas. Os mesmos resultados foram verificados por ARAUJO (2003) que 

encontrou ovos de helmintos em amostras de esgoto tratado por diferentes 

sistemas em Feira de Santana (8A). 

A presença de ovos de helmintos representa riscos à saúde de 

populações expostas a águas residuárias conforme relatado por SHUVAL 

(1986), 8LUMENTHAL e cal. {1991-92), CIFUENTES e cal. {1991-92, 1993 e 

1994), 80UHOUM & AMAHMID (2000) e HA88ARI e cal. (2000b) relataram em 

suas pesquisas, que destacou, que dentre outros microrganismos de 

importância na avaliação de águas de reúso, os ovos de helmintos como os que 

apresentam maior risco à saúde devido a sua longa persistência no ambiente, 

baixa dose infectante e aquisição de curta ou nenhuma imunidade. 

A importância do controle de ovos de helmintos em esgotos empregados 

na irrigação agrícola tem sido discutida e estudada por vários autores. 

8LUMENTHAL e cal. (2000), em reavaliação efetuada sobre padrões desses 

organismos propostos pela OMS (1989), restringiram ainda mais os valores, 

sugerindo um valor de ~0, 1 ovo/L para a cultivos da categoria A (irrigação 

irrestrita) e ainda desdobraram a categoria 8 (irrigação restrita) em 3 condições: 

81, 82 e 83, descritas no quadro 8, sendo que para a categoria 83 a 

recomendação para concentração de ovos de helmintos mais adequada seria a 

mesma que para a categoria A. Essas proposições feitas pelos pesquisadores 
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são resultantes de investigações epidemiológicas realizadas em grupos de 

pessoas expostas a esgotos brutos e tratados utilizados na irrigação de campos 

de cultivos em comparação aos grupos não expostos a tais condições. 

A qualidade sanitária de esgotos domésticos tratados tem sido objeto de 

estudos como potencial recurso à irrigação de cultivos agrícolas (SHUVAL, 

1986; SALGOT e PASCUAL,1996; WESTCOT, 1997; ASANO e LEVINE,1998; 

BLUMENTHAL e cal. 2001 ). Nessa pesquisa revelou-se que o esgoto tratado no 

sistema de lagoas de estabilização de Lins não apresentou qualidade desejável 

se destinado à irrigação de cultivos enquadrados na categoria A (irrigação 

irrestrita) pela OMS (1989). Não se deve, porém, descartar o potencial desses 

afluentes como recurso de irrigação agrícola, mas repensar seus propósitos e 

formas de melhorar a sua qualidade sanitária. Uma alternativa seria a avaliação 

da configuração do sistema de tratamento para se atingir qualidade 

microbiológica adequada como propôs MARECOS de MONTE e cal. (1996), 

sugerindo em seu trabalho de pesquisa a implementação do sistema de lagoas 

de estabilização existente com a implantação de uma lagoa de maturação, cuja 

função seria possibilitar um polimento ao afluente resultante do tratamento por 

lagoa anaeróbia e facultativa. Segundo VON SPERLING (1996), o principal 

objetivo das lagoas de maturação é o de remoção de patógenos, constituindo

se em uma alternativa à desinfecção desses afluentes por métodos 

convencionais. Ainda MARECOS de MONTE e cal. (1996) consideraram como 

alternativa a mistura em águas naturais a esgotos tratados com qualidade não 

compatível à irrigação irrestrita a fim de melhorar sua qualidade. MOSCOSO 

(1995) e AYRES (1992) consideraram o emprego de várias células em sistemas 

de lagoas de estabilização para remoção de 1 00% de ovos de helmintos e 

cistos de protozoários. 

Outro aspecto a ser considerado é o tipo de irrigação a ser empregada, 

segundo SHUVAL (1986), LÉON e CAVALLINI (1999) e BLUMENTHAL e col. 
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(2000) a aplicação de técnicas de irrigação pode ser fator relevante de risco de 

impactos à saúde, particularmente de agricultores e seus familiares. Relataram 

que a irrigação por inundação apresenta risco de contaminação de cultivos de 

pequeno porte e tubérculos devido ao contato direto com a água de irrigação e 

que agricultores estariam mais expostos à contaminação. Os vegetais 

submetidos à irrigação por sulcos não estariam em contato direto com a água, 

fato que não ocorre com os agricultores, portanto não sendo o método mais 

eficiente em relação à proteção à saúde desses trabalhadores. A irrigação por 

aspersão, quando manejada inadequadamente, pode vir a contaminar plantas 

de maior porte (árvores frutíferas) e também podem ser veículo de 

microrganismos patogênicos, quando presentes, a áreas circunvizinhas. A 

irrigação localizada (por gotejamento ou microaspersão) é o método que gera 

menor risco de contaminação tanto dos cultivos como dos agricultores e 

consumidores. 

Há também a alternativa de destinar esses esgotos tratados à irrigação 

de cultivos pertencentes a outras categorias propostas pela OMS ( 1989), como 

B e C. A categoria B engloba culturas de cereais, industriais e forrageiras, 

prados e árvores, cujo grupo exposto é de trabalhadores e a categoria C que 

especifica o tipo de irrigação e não assume nenhum grupo como exposto. Essa, 

talvez, possa ser encarada como alternativa temporária, pois melhor seria a 

busca da obtenção de um afluente de melhor qualidade microbiológica 

minimizando, assim, riscos à saúde pública e de impacto ambiental. 

Não há dúvidas, portanto, na importância da existência de barreiras 

sanitárias na proteção à saúde pública de expostos e não expostos quando da 

prática de reúso de águas servidas, como abordaram vários autores como 

STRAUSS (1991), SHUVAL (1996), SALGOT e col. (2001}. 
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SoluçAo apontada como estratégica na melhoria da qualidade sanitária 

de esgotos tratados sao os processos de desinfecçAo com cloro, ozônio e 

radiaçAo ultra violeta. Na pesquisa em questlo os dois sistemas de desinfecçAo 

utilizados foram a cloraçAo com hipoclorito de sódio e a ozonizaçAo. 

7 .1.2 Ocorrência de Salmonella 

A presença do gênero Salmonella foi pesquisada em amostras do esgoto 

doméstico tratado e também em amostras desse esgoto submetido aos 

processos de desinfecçlo por hipoclorito de sódio e ozônio. Os resultados das 

análises constam do anexo 2. 

Das 22 amostras de esgoto doméstico tratado analisadas detectou-se a 

presença de Salmonella em 8 amostras (36,4%),como ilustra a figura 11. 

83,80% 

38,40% 

• ausência • presença 
~--- -------- ~--~ 

Figura 11: Ocorrência do gênero Salmonella em amostras de esgoto sanitário 

tratado por sistemas de lagoas de estabilizaçAo, Lins (SP). 
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As cepas que apresentaram reação sorológica positiva para Salmonella 

foram submetidas à confirmação mediante ensaio de PCR segundo SOUMET e 

col. (1999) como mostra a figura 12. Não foram detectadas os sorotipos 

Salmonella Typhimurium e Salmonella Entereditis. 

M B P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

bp 

4072 " ~8j~ . 
1636 •• 

1018 

517 ....... 
• . 

___ _.._....,..., _______ ._ 
} 429bp 

Figura 12: Imagem do gel de agarose obtido da corrida eletroforética do ensaio 

de PCR em algumas cepas de Salmonella oriundas do esgoto 

tratado, Lins (SP). 

Os resultados obtidos, nessa pesquisa, não demonstraram padrão 

sazonal dessas bactérias como ilustra a tabela 2, apenas um aumento em sua 

freqüência foi observado nos meses de verão. 
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Tabela 2: Ocorrência do gênero Salmonella, segundo as estações do ano, em 

amostras do esgoto tratado, Lins (SP), novembro/2001 a 

setembro/2002. 

Estações do ano N° de amostras Freqüência de Salmonella 

(%) 

Primavera 3 33,3 

Verão 7 42,8 

Outono 6 33,3 

Inverno 6 33,3 

Total 22 

Os resultados obtidos mostraram-se convergentes aos relatos de 

EMPARAZA-KNÕRR e TORRELLA (1995) que encontraram Sa/monella em 

esgotos tratados por lagoas de estabilização utilizados na irrigação agrícola. 

ARRIDGE e col. (1995) em estudo realizado em Campina Grande (PB), 

detectaram Salmonella em esgoto doméstico tratado em sistemas de lagoas de 

estabilização constituído por 17 lagoas (anaeróbias e facultativas). Outros 

autores como SHEIKH e col. (1999), DEVAEUX e col. (2001), FASCIOLO e col. 

{2002) e MADERA e col. (2002) observaram a ocorrência dessas 

enterobactérias em esgotos tratados. Por outro lado, ARRIDGE e col.(1995) 

pesquisaram a presença de Salmonella em outro sistema de tratamento, 

também em Campina Grande {PB),constituído de lagoas anaeróbias, 

facultativas e de maturação, e não detectaram a ocorrência desse patógeno. 
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Sugerindo a importância de lagoas de maturação na remoção de organismos 

patogênicos como apontou VON SPERLING (1996). 

Em decorrência dos resultados obtidos, evidencia-se a importância da 

verificação da presença desses patógenos em águas servidas destinadas à 

irrigação agrícola como abordou MARECOS de MONTE e col. (1986) e 

SHUVAL (1993), principalmente quando águas entram em contato direto com 

agricultores. Há também relatos de detecção dessas bactérias em hortaliças 

consumidas cruas (SHUVAL 1993 ; EMPARANZA-KNQRR & TORRELLA 1995; 

MARQUES e col. 2003). 

7 .1.3 Presença de colifagos 

Pesquisou-se a ocorrência de cofifagos em amostras do esgoto tratado 

por sistema de lagoas de estabilização e amostras desse esgoto submetido a 

desinfecção com hipoclorito de sódio e ozônio. Os resultados das análises de 

determinação de colifagos constam do anexo 3. 

Os resultados obtidos mostraram que a média geométrica de colifagos 

no esgoto tratado foi de 9,5 x 1 o2 UFP/1 00 mL, exibindo densidades variando 

de 6,0x102 a 8,5x104 UFP/100ml, como ilustra a figura 13. A taxa de remoção 

de colifagos no sistema de tratamento foi de 99,6%, em relação às médias 

geométricas da densidade desses organismos considerando-se a entrada e a 

saída do sistema. 
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Figura 13: Densidade de colifagos em amostras do esgoto tratado por lagoas 

de estabilização, Lins (SP), período de novembro/2001 a 

setembro/2002. 

Nessa pesquisa não se constatou elevada quantidade de colifagos no 

esgoto tratado, entretanto não se pode assegurar ausência de risco por 

contaminação vírica diante da exposição de populações a essas águas. 

As densidades de colifagos encontradas no presente trabalho 

apresentam-se próximas à relatada por CEBALLOS e col. (1995) que dectaram 

concentração de colifagos da ordem de 1 04/1 OOmL em amostras de esgoto 

doméstico tratado por única célula de lagoa facultativa. Resultados similares 

foram também obtidos por SOTERO e col. (1997) que constataram densidade 

em torno de 1 04UFP/1 OOmL, após passagem por lagoa facultativa e de 

maturação, em 3 diferentes sistemas de tratamento avaliados. 

Já EMPARANZA-KNORR e TORRELLA (1995) observaram 

concentrações bastante elevadas desses microrganismos em esgotos 

domésticos tratados por lagoas de estabilização (103 a 104 UFP/mL), o que 

demonstrou elevada densidade desses organismos nas amostras do esgoto 

avaliadas. Se é verdadeira a premissa entre a semelhança de sobrevivência 
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entre colifagos e enterovírus, esses resultados sugerem que também os 

enterovírus estariam presentes em grandes quantidades nessas águas, 

podendo resultar em risco à saúde pública, devido a esses microrganismos. 

Em relação à taxa de remoção observada nessa pesquisa, os valores 

obtidos foram próximos ao observado por BOTERO e col. (1997), que 

verificaram redução desses organismos de 93,3 a 97% em 3 distintos sistemas 

de tratamento de esgotos estudados. CAMPOS e col. (2002) obtiveram baixa 

porcentagem de remoção desses microrganismos em dois distintos sistemas de 

tratamento investigados, as remoções foram de 25 e 79%. 

7.2 Resultados dos parâmetros microbiológicos e parasito lógicos em 

amostras do esgoto tratado submetido à desinfecção com hipoclorito 

de sódio 

7.2.1 Coliformes totais, E. co/i e ovos de helmintos 

Os resultados encontrados após desinfecção do esgoto tratado com 

hipoclorito de sódio variaram de acordo com a dosagem aplicada e o tempo de 

contato, como mostram as figuras 14 e 15. 

A única dosagem aplicada de 1,6 mg/L de hipoclorito de sódio por 

30 minutos não apresentou redução de coliformes totais e E.colí. Quando se 

aplicou 1 ,8 mg/L de hipodorito de sódio com 3 tempos de contato distintos: 5, 

1 O e 15 minutos; observou-se que para o tempo de contato de 5 minutos houve 

redução na densidade de coliformes totais de O, 70 log e de E. co/i praticamente 

de 0,66 log de remoção, para os tempos de 10 e 15 minutos a redução 

observada foi de 0,93 e 0,70 para coliformes totais e para E.coli 1,66 e 1,34 

logs, respectivamente. Para a aplicação de 2,1 mg/L por 12,5 minutos de 

contato, a densidade de coliformes totais diminui em 2,54 logs. Para E. co/i não 
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foi possível avaliar essa condição uma vez que a concentração desse 

microrganismo no esgoto tratado foi <1,0 NMP/1 OOml. 

A dosagem de 3, O mg/L de hipoclorito de sódio foi aplicada em 2 

oportunidades, sendo a primeira com diferentes tempos de contato e a segunda 

apenas com 30 minutos de contato. Na primeira ocasião constatou-se remoção 

próxima de 1 log de coliformes totais e para E. co/i variou de 1,23 a 1 , 7 4 logs, 

dependendo do tempo de contato, que variou de 5 a 50 minutos com intervalos 

de 5 minutos. Na segunda oportunidade analisada não houve decréscimo na 

densidade de cofiformes totais, pelo contrário, verificou-se aumento de 

aproximadamente 1 log. Para E. co/i não se detectou remoção representativa. 

Na faixa de 5,0 a 5,9 mg/L, verificou-se variações na redução de 

. coliformes totais e E.coli em função do tempo de contato aplicado. A remoção 

de coliformes totais variou de 0,7 a 2,83 logs e para E.coli de O a 3,2 logs, 

sendo que o decaimento mais acentuado de E. co/i deu-se após 40 minutos de 

contato, alcançando qualidade levemente inferior aos valores-guia 

recomendados pela OMS (1989). Condição distinta foi a remoção de 4 logs na 

densidade de E. co/i com a aplicação de 5,6 mg/L de hipoclorito de sódio a um 

tempo de 20 minutos de contato atingindo valor inferior a 1 03 coliformes 

fecais/1 OOml, condição compatível à irrigação irrestrita. 
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Figura 14: Remoção (log) de coliformes totais e E.colí após desinfecção do 

esgoto tratado com hipoclorito de sódio, doses de 1,6 a 9,7 mg/L, 

frente a diferentes tempos de contato. 
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Figura 15: Remoção (log) de coliformes totais e E.coli após desinfecção do 

esgoto tratado com hipoclorito de sódio, doses de 1 O a 26,6 mg/l, 

frente a diferentes tempos de contato. 

Na dosagem de 7,0 mg/l houve remoção de 1,23 a 1,87 logs para 

coliformes totais e de 0,53 a 2,75 logs para E.coli. Para 5 minutos de contato o 

decaimento de coliformes totais foi de 1,23 e para E. co/i foi de 0,53 log. 

Reduziu-se, para contato de 10 minutos, 1,50 logs de coliformes totais e 0,53 

log na concentração de E. co/i. Para os tempos de contato de 15 e 20 minutos a 

remoção de coliformes totais foi de 1,44 e 1,871ogs e E. co/i de 2,33 e 2,75 logs 
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respectivamente. A aplicação de 7,6 mg/L foi bastante eficiente na redução de 

E. co/i, apresentando valores abaixo de 1 03 coliformes fecais/1 OOmL. 

Dosagens de 8,0 a 8,6 mg/L foram aplicadas em 4 ocasiões com 

diferentes tempos de contato. A aplicação de 8,0 mg/L deu-se em 2 

oportunidades. A primeira com tempo de contato de 5 a 40 minutos com 

intervalos de 5 minutos, e os resultados obtidos foram reduções de 0,45 a 1 ,69 

logs para E.coli sendo o decaimento mais elevado após 35 minutos de contato. 

Na segunda oportunidade os tempos de contato foram de 1 O, 20 e 30 minutos, 

a remoção de 6 logs na densidade de coliformes totais ocorreu após 30 minutos 

de contato e de E. co/i a redução foi bastante significativa com valores inferiores 

a 1 03 coliformes fecais/1 OOmL, o mesmo ocorrendo para as concentrações de 

8,1 a 8,6 mg/L, exceto em duas situações, os valores de E. coli detectados 

foram inferiores a 103 coliformes fecais/1 OOmL. 

Duas situações bastante eficientes em relação à remoção de coliformes 

fecais e E. co/i foram verificadas quando da aplicação de concentrações de 9,5 

a 9,7 mg/L de hipoclorito de sódio, onde os afluentes apresentaram densidades 

de E.coli muito inferiores aos valores guia propostos pela OMS (1989) para 

todos os tempos de contato ensaiados (5, 10, 20, 30 e 40 minutos). Apenas na 

segunda situação com a aplicação de 9,7 mg/L não se atingiu valores menores 

que 103 de cofiformes fecais/1 OOml em nenhum tempo de contato praticado. 

Para concentrações de 10,0 a 10,5 mg/L de hipoclorito de sódio, 

observou-se variações muito grandes comparando-se os 3 momentos 

ensaiados. No primeiro momento, com tempo de contato variando de 5 a 50 

minutos com intervalos de 5 minutos, houve remoção total de E. co/i após 25 

minutos de contato. No segundo momento a concentração de E. co/i decaiu de 

1 a 2 logs e em alguns episódios houve elevação de 1 log em sua 

concentração, e no terceiro momento houve remoção total de E. co/i após 10 
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minutos de contato. Esse mesmo achado repetiu-se na dosagem de 11 ,2 a 11 ,6 

mg/L, onde no primeiro momento com tempos de contato de 13, 26, 39 e 52 

minutos houve redução total tanto de coliformes totais como de E colí, já no 

segundo momento com tempos de contato de de 5 a 40 minutos, com 5 minutos 

de intervalo, não houve remoção representativa de coliformes totais e de E co/i. 

O fato de que em alguns episódios ocorreu aumento ao invés de 

diminuição na densidade de bactérias indicadoras de contaminação fecal pode 

ser atribuída às variações de sólidos no afluente final devido a grandes 

quantidades de algas, o que pode ter influenciado negativamente sobre a 

eficiência de remoção dessas bactérias. 

As dosagens de 15,0 a 15,4 mg/L mostraram-se bastante eficientes na 

remoção de coliformes totais e E. co/i alcançando-se valores desejáveis para 

irrigação de cultivos pertencentes à categoria A (irrigação irrestrita) pela OMS 

( 1989), apenas duas situações não apresentaram os valores requeridos. 

Na única ocasião em que a concentração de 26,6 mg/L foi aplicada por 

20 minutos não se observou queda significativa para coliformes totais e E. coli, 

portanto tal afluente não apresentou qualidade bacteriológica adequada à 

irrigação irrestrita. Devido ao fato que essa condição de desinfecção não se 

reprtiu em outras ocasiões, não foram obtidos dados suficientes para a 

avaliação da eficiência dessa condição específica- 26,6 mg/L de hipoclorito de 

sódio por 20 minutos - na eliminação de bactérias indicadoras de contaminação 

fecal. 

Os dados apresentados relativos à desinfecção com hipoclorito de sódio 

mostraram variações mesmo quando dosagens iguais ou próximas foram 

aplicadas. Notou-se, porém, melhor desempenho para as concentrações de 8,6 
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mg/L a 15 mg/L de hipoclorito de sódio com tempos de contato superiores a 15 

minutos para atender aos valores guia da OMS ( 1989) para irrigação irrestrita. 

A literatura consultada mostrou dados diferentes dos encontrados nesse 

trabalho de pesquisa. JIMENÉZ e col. (2001) observaram que uma aplicação de 

12 mg cloro/L por 3 horas de tempo de contato foi suficiente para alcançar 

qualidade desejável e DANIEL e CAMPOS (1993) evidenciaram a necessidade 

de dosagens superiores a 1 O mg cloro/L em esgotos para obtenção de 

concentrações de coliformes inferiores a 100/1 OOmL. 

A verificação da concentração de cloro residual nas amostras tratadas 

com hipoclorito de sódio pode se constituir em informação importante na 

avaliação do processo de desinfecção, pois em situações onde há alta 

concentração de sólidos, o cloro pode perder sua ação desinfetante e formar 

organoclorados. Outro aspecto a se considerar seria a de avaliar o ponto de 

dosagem do desinfetante; pode haver casos em que este local de dosagem não 

é o mais adequado não conferindo mistura completa. 

Em relação à redução de ovos de helmintos no esgoto tratado submetido 

ao processo de desinfecção com hipoclorito de sódio, os resultados mostraram 

que não houve remoção nas situações estudadas, a figura 16 ilustra a presença 

de ovos de helmintos no esgoto tratado e no anexo 5 estão ilustrados os 

resultados obtidos nas análises de ovos de helmintos nas amostras do esgoto 

sanitário tratado e desinfectado com hipoclorito de sódio. 
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Figura 16: Ocorrência de ovos de helmintos no esgoto doméstico tratado e 

submetido ao processo de desinfecção com hipoclorito de sódio, 

agosto de 2001 a setembro de 2002, Lins (SP). 

Diferentes doses de hipoclorito de sódio e tempos de contato foram 

aplicados. Na única aplicação da dose de 1,8 mg/L por 15 minutos detectou-se 

concentração de ovos de Ascaris mais elevada do que a encontrada no esgoto 

sem desinfecção e ovos viáveis de Ascaris estavam presentes assim como 

ovos de Taenia sp. Quando se dosou hipoclorito de sódio na faixa de 2,0 mg/L 

(2 ocasiões) por 30 minutos verificou-se ocorrência de ovos de Ascaris mas 

nenhum apresentava-se viável. 

Nas aplicações de 5,0 e 5,6 mg/L, ovos de Ascaris foram detectados mas 

não foram considerados viáveis, para a dosagem de 5,9 mg/L não se constatou 
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ovos de helmintos, mas estes já não apareciam no efluente antes do tratamento 

com hipoclorito de sódio. Na única aplicação efetuada de 6,4 mg/L, não se 

detectou ovos de Ascaris viáveis ou não, porém encontraram-se ovos de 

Hymenolepis nana e Taenia sp. Nas dosagens de 7,0 e 7,6 mg/L, na primeira 
' 

situação constataram-se ovos de Ascaris em todos os tempos de contato 

ensaiados (5, 10 e 20 minutos) e ainda se contatou a presença de ovos de 

Taenia sp. Na segunda condição, 7,6 mg/L, não se verificou a presença de ovos 

de Ascaris e de nenhum outro gênero, assim como ocorreu também antes do 

processo de desinfecção. 

As aplicações de 8,0 mg/L de hipoclorito de sódio foram ensaiadas em 3 

oportunidades. Na primeira delas o tempo de contato foi de 40 minutos e 

constatou-se a presença de ovos viáveis de Ascaris e ovos de Enterobíus sp. A 

segunda ocasião, com tempo de contato de 30 minutos, não se verificou a 

presença de ovos de Ascaris mas ovos de Hymenolepis sp foram detectados, e 

na terceira oportunidade, também com 30 minutos de tempo de contato, não 

foram observados ovos de helmintos, repetindo-se o resultado obtido antes da 

desinfecção. Para 8,6 mg/L houve ausência de ovos de Ascaris, verificou-se 

mesmo resultado no efluente final sem desinfecção, porém ovos de 

Hymenolepis sp foi detectado. 

Na faixa de dosagem de 9,5 e 9,7 mg!L, por 30 minutos de contato, 

observou-se que na dosagem de 9,5 mg/L não havia ovos de helmintos assim 

como no afluente final sem desinfecção. Nas dosagens de 9,7mg/L, na primeira 

ocasião verificou-se ausência de ovos de Ascaris e presença de Taenia sp e 

Hymenolepis sp. Na segunda ocasião apenas se constatou a ocorrência de 

ovos de Hymenolepis sp. 

Para as doses de 11,2 e 11,6 mg/L os tempos de contato foram de 26 e 

40 minutos, respectivamente. Em contraste com o resultado encontrado no 
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afluente final sem tratamento por hipodorito de sódio, na dosagem de 11 ,2 

mg/L encontraram-se ovos viáveis de Ascaris e Taenia sp. O mesmo ocorreu 

para a dose de 11 ,6 mg/L onde se detectou ovos viáveis de Ascaris e ovos de 

Enterobius sp. 

As dosagens de 15 a 15,4 mg/L de hipodorito de sódio foram ensaiadas 

em 4 episódios, com tempos de contato de 30, 35 e 40 minutos. Em três deles 

houve a presença de ovos viáveis de Ascaris e ovos de Taenia sp e 

Hymenolepis sp. 

Na única aplicação de 26,6 mg/L por 20 minutos de contato, verificou-se 

a ocorrência de ovos viáveis de Ascaris e ovos de Taenia sp. 

Em nenhuma das amostras analisadas foram detectados ovos de 

helmintos dos gêneros Trichiura e de ancílostomídeos, também estabelecidos 

como indicadores pela OMS (1989). 

Não foram encontrados trabalhos, na literatura consultada, contendo 

avaliações a respeito da desinfecção com cloro ou seus derivados na remoção 

de ovos de helmintos. Há, portanto, consenso que a eliminação ou remoção 

desses organismos dá-se pela sedimentação de seus ovos em sistemas de 

lagoas de estabilização (SHUVAL 1986; ROLIM 2000 apud CAMPOS e col. 

2002). Por esse motivo, o tempo de retenção hidráulico é fator importante, 

SHUVAL ( 1986) relatou que em sistemas de lagoas de estabilização constituído 

por 4 a 5 células em países quentes, caso do Brasil, com tempos de retenção 

hidráulica de 20 a 25 dias é capaz de remover 1 00% de ovos de helmintos. A 

OMS (1989) não recomenda tempos de retenção hidráulica nos sistemas de 

tratamento de esgotos domésticos destinados à irrigação irrestrita, sugere 

configuração adequada do sistema para remover coliformes fecais ao patamar 

desejável (~1 03/1 OOmL). Para as categorias B e C, propõe tempo de detenção 
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hidráulica de 8 a 1 O dias dos esgotos no sistema de tratamento. O sistema 

lagoas de estabilização de Uns apresenta 15,5 dias de detenção. 

7 .2.2 Ocorrência de Salmonella 

Nos esgotos domésticos tratados e submetidos a desinfecção com 

hipoclorito de sódio não se observou a . presença de Salmonella em nenhuma 

das condições avaliadas, o mesmo foi relatado por JIMENEZ e cal. (2001) que 

indicaram dose de 1 O mg/L de cloro por um tempo de contato de 30 minutos 

suficiente para a remoção dessas bactérias no afluente tratado. 

7.2.3 Ocorrência de colifagos 

Em referência à utilização de hipoclorito de sódio como agente 

desinfetante, verificou-se que a concentração de colifagos variou inversamente 

de acordo com as doses e tempos de contato aplicados; quanto maior a 

dosagem do desinfectante, menor a concentração de colifagos. 

A tabela 3 apresenta as remoções, em porcentagem e log, de colifagos 

em cada uma das situações estudadas. 
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Tabela 3: Taxa de remoção de colifagos, em % e log, e concentração de 

sólidos em amostras do esgoto tratado submetido à desinfecção por hipoclorito 

de sódio em diferentes doses e tempos de contato aplicados, Lins 

(SP),novembro de 2001 a setembro de 2002. 

Esgoto tratado Hi~oclorito de sódio Remoção Remoção Cone. Sólidos 
UFP/100mL mg/L Temeo contato min.} UFP/100ml ~%~ ~12,q) (mg/L) 

5000 18 15 o 5000 00 00 NR 
60000 2,1 12 5 5000 91,7 1,0 270 
46000 3,0 30 o 24000 47,8 0,3 270 
3000 5,0 30 o 4000 -33,3 * 230 
15000 5,6 300 21000 -40,0 * 260 
5000 5,9 300 800 84,0 0,8 153 
86000 6,4 400 6000 93,0 1,2 NR 
1500 7,6 300 300 80,0 0,7 90 
15000 810 3010 100 99,3 212 150 
600 8,6 300 Ausente 100,0 ** 140 
7000 9,5 300 100 98,6 1,8 263 
9000 9,7 300 400 95,6 1,4 110 
6000 97 300 100 98,3 1,8 78 
13000 1112 2610 200 98,5 118 189 
4000 15,0 300 100 97,5 16 119 
25000 15,0 350 35000 -40,0 * 250 
20000 15,2 400 40000 -100,0 * NR 
6000 1514 4010 Ausente 10010 ** 193 
12700 26,6 200 5000 60,6 0,4 230 

* Aumento na concentração de colifagos ** remoção total NR Não Realizado 

Analisando-se a tabela 3, pode-se observar que as eficiências de 

remoção variaram bastante em termos de porcentagem, dependendo da dose e 

tempos de contato empregados não permitindo uma avaliação mais apurada, já 

que as doses de hipoclorito de sódio assim como o tempo de contato aplicados 

variaram e apresentaram poucas repetições de cada condição a ser estudada. 

A aplicação de 1,8 mg hipoclorito de sódio/L por 15 minutos não se 

mostrou eficiente na redução de colifagos, a concentração inicial manteve-se a 

mesma. Quando a dosagem empregada foi de 2,1 mg/L por 12,5 minutos de 

contato verificou-se redução de 91,7% e em unidade logarítmica foi de 1 log na 
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dosagem de 3,0 mg/L observou-se remoção de 47,8% e em unidade logarítmica 

não houve remoção. 

A eliminação de colifagos foi de 1 a 2 unidades logarítmicas 

independentemente das doses e tempos de contato. Houve oportunidades em 

que ocorreu aumento na concentração de colifagos como quando da aplicação 

de 5,0 e 5,6 mg hipoclorito de sódio/L e tempo de contato de 30 minutos e nas 

dosagens de 15 mg/L por 35 minutos e 15,4 mg/L por 40 minutos. 

O que poderia explicar tal fenômeno seria a alta concentração de sólidos 

no afluente resultando em consumo de cloro, tanto total como residual, e 

influenciando assim o processo de desinfecção. A concentração de sólidos 

apresentou valores de 230 a 260 mg/L (tabela 3) quando da aplicação de 5,0 e 

5,6 mg/L de hipoclorito de sódio, respectivamente. Esses valores de 

concentração de sólidos em suspensão estão próximos às concentrações 

esperadas em tomo de 200 mg/L (VON SPERLING 1996). Outro fator 

importante a ser considerado seria a verificação da ocorrência de mistura 

completa entre afluente e desinfetante. 

Na presente pesquisa o processo de cloração não apresentou eficiências 

elevadas na eliminação desses organismos, exceto em duas ocasiões, 

aplicação das doses de 8,6 mg/L por 30 minutos e de 15,4 mg/L por 40 minutos, 

onde houve remoção total de colifagos. 

PAIXÃO e cal. (2002) demonstraram em seus estudos que a inativação 

de colifagos foi bastante eficiente mesmo em baixas concentrações de soluções 

de oxidantes, apresentando maior resistência à desinfecção que E. co/i. 

Segundo BRYANT e cal. (1992) apud PAIXÃO e cal. (2001) tal fato pode estar 

associado à interferência do cloro com certas enzimas essenciais à 

sobrevivência das bactérias. 
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7.3 Resultados dos parâmetros microbiológicos e parasitológicos em 

amostras do esgoto tratado submetido à desinfecção com ozônio. 

7 .3.1 Coliformes totais, E. co/i e ovos de helmintos 

O outro processo de desinfecção empregado no esgoto sanitário tratado 

de Lins foi a ozonização. Os resultados obtidos constam do anexo 6. 

A remoção de coliformes totais e E. co/i obtida foi pouco representativa 

como mostram os resultados, sendo que em nenhuma das oportunidades 

estudadas constatou-se conformidade com os valores sugeridos pela OMS 

( 1989). Os dois únicos episódios em que houve conformidade, essas amostras 

já apresentavam densidade de E. co/i <1 ,0/100 ml no esgoto tratado antes do 

processo de ozonização, como mostra o quadro 11. 

Em alguns casos, houve aumento na concentração de coliformes totais e 

E. co/i, como em 2 ocasiões com aplicação de ozônio nas dosagens de 5,5 mg 

OJIL com tempos de retenção de 9,5 minutos e na dosagem de 9,2 mg OJIL por 

14 minutos. Observou-se que houve momentos em que apenas a concentração 

de coliformes totais aumentou, quando se aplicou 6,5 mg O:IL por 1 O minutos e 

7, O mg O:IL por 11 minutos, e em caso houve elevação da densidade de E. co/i 

em 1 log, durante a aplicação de 7,3 mg O;IL por 12,7 minutos 
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Quadro 11: Remoção (log) de coliformes totais e E. co/i após aplicação de 

ozônio no esgoto tratado. 

Dosagem Tempo de Contato Remo r-ao 

(mg Osfl) (minutos) Colifonnes totais E. coli 

(logs) (logs) 

1,85 2,85 1,60 0* 

3,90 6,10 0,69 0,63 

5,40 8,40 1,10 0,59 

5,50 9,50 ** ** 
5,50 9,50 ** ** 
5,60 8,60 2,00 O* 

6,50 10,00 ** 0,32 
6,60 10,30 0,83 1,11 
7,00 11,40 ** ** 
7,30 11,00 ** 0,07 
7,30 12,70 ** ** 
7,40 11,60 0,89 0,54 
8,60 13,30 1,75 0,97 
8,70 13,60 0,18 0,53 
8,70 13,00 1,20 0,10 
9,20 14,00 ** ** 
9,60 15,00 0,06 0,97 
13,40 20,90 ** 1,55 
27,00 34,00 1,00 1,00 

• - o efluente tratado após a lagoa facultativa já exibia valores <1 
** - houve aumento na densidade dos indicadores e nao remoçao 

O ozônio é conhecido por sua alta eficiência como agente desinfetante, 

TANNER e col. (2003), no Arizona (EUA} realizaram experimento utilizando 

ozônio como agente desinfectante de esgoto tratado. Observaram queda de 3 

logs na densidade de bactérias heterotróficas a um tempo de contato de 5 

minutos, decaimento de 2 logs para coliformes totais e termotolerantes a uma 

exposição de 2 minutos. Os autores concluíram que a utilização de ozônio é 

alternativa bastante interessante na desinfecção de esgotos tratados. Porém na 

presente pesquisa não se verificou eficiência satisfatória na remoção de 

coliformes totais e E. co/i. Fatores que possam influenciar na eficiência do 
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processo como variáveis físico-químicas e de operação da coluna de 

ozonização devem ser pesquisados com a finalidade de se adquirir 

conhecimentos na aplicação de ozônio para a desinfecção de esgotos. 

No que tange a ovos de helmintos, não houve remoção desses 

organismos após utilização de ozônio como desinfetante, como mostra a figura 

17. 

Data da coleta 

06-nov-01 
14-jan-01 
21-jan-02 
05-fev-02 
18-fev-02 
06-mar-02 
18-mar-02 
17-abr-02 
08-mal-02 
20-mai-02 
03-jun-02 
25-jun-02 
11-jul-02 
24-jul-02 

08-ago-02 
19-ago-02 
11-set-02 

Ovos de 
As caris 

Ovos viáveis 
deAscaris 

Outros 
ovos 

Figura 17: Presença de ovos de helmintos no esgoto doméstico tratado por 

ozonização, novembro de 2001 a setembro de 2002, Lins (SP). 

Como já abordado anteriormente, a remoção desses ovos é devida à 

sedimentação nas lagoas do sistema de tratamento, associado ao tempo de 

detenção. 
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8.3.2 Ocorrência de Salmonella 

A presença de Salmonella não foi detectada em nenhuma das 

oportunidades estudadas nas amostras tratadas pelo processo de ozonização. 

Os resultados obtidos estão de acordo com dados da USEPA (1999) onde se 

registra a alta sensibilidade dessas badérias à ação desinfectante do ozônio. 

7 .3.3 Presença de colifagos 

O decaimento de colifagos após desinfecção do esgoto tratado com 

ozônio foi da ordem de uma unidade logaritmica, não apresentando eficiência 

satisfatória desse indicador de vírus, como ilustra a tabela 4. 

Tabela 4: Taxa de remoção de colifagos, em% e log, em amostras do esgoto 

tratado submetido à desinfecção com ozônio em diferentes doses e 

tempos de contato aplicados, Uns (SP), novembro de 2001 a 

setembro de 2002. 

Esgoto tratado Ozônio Remoçlo Remoção 
UFP/100mL mg/L Tempo contato UFP/100mL (%} {I!!S} 

mln. 
6000 5,5 9,5 200 96,7 1,5 
85000 1,8 2,8 55000 35,3 0,2 
7000 7,3 12.7 900 87,1 0,9 

60000 5,6 8,6 2500 95,8 1,4 
15000 6,9 108 1500 90,0 1,0 
5000 3,9 6,1 5500 - -
3000 7,4 11,6 3000 0,0 0,0 
5000 6,6 10,3 100 98,0 1,7 
10000 7,3 11,4 Ausente • • 
15000 5,4 8.4 100 100,0 2,2 
9000 8,6 13,3 600 93,3 1,2 
6000 9,6 15,0 3600 40,0 0,3 
600 8,7 13,6 2500 - -
1500 8,7 130 200 86,7 0,9 

• - Remoção total ** - aumento na concentração de colifagos 
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O aumento na densidade desses microrganismos, após a aplicação do 

ozônio ocorreu em duas ocasiões, a primeira ocorreu quando empregada dose 

de 3, 9 mg O:Yl por 6, 1 minutos de tempo de contato e a segunda com 

aplicação de 8, 7 mg O:Yl por 13,6 minutos de tempo de contato. 

LEGNANI e col. (1996) registraram que a remoção de indicadores de 

vírus em amostras de esgotos desinfectados com ozônio de 36%, considerada 

abaixo das expectativas. Relataram ainda, que o processo de ozonização foi 

insuficiente no controle biológico de amostras de esgoto, especialmente no 

caso de vírus, onde amostras já ozonizadas exibiam concentrações de 1 a 480 

UFP/100ml desses indicadores. No entanto, TANNER e cal. (2003) verificaram 

queda de 2,5 logs na concentração de colifagos em esgotos tratdos submetidos 

à desinfecção com ozônio. 

7.4 Presença de E. co/i potencialmente patogênica 0157 

Foram selecionadas 346 colônias típicas de E. co/i a partir das amostras 

estudadas do esgoto bruto e tratado de Lins (SP). As colônias típicas 

provenientes do esgoto bruto totalizaram 149 a partir do meio MacConkey e 48 

do meio MacConkey sorbitol. Confirmaram-se pertencentes à espécie E. co/i 80 

cepas do meio MacConkey e 4 cepas MacConkey sorbitol. Para o esgoto 

tratado foram selecionadas 1 04 e 45 colônias típicas do meio MacConkey e do 

meio MacConkey sorbitol, respectivamente. Confirmaram-se como E.coli 46 

colônias do meio MacConkey e 18 colônias do meio MacConkey sorbítol. O 

quadro 12 exibe os resultados obtidos nos ensaios de sorologia efetuados em 

cepas de E. co/i positivas para 0157 e que apresentaram reações cruzadas 

com outros sorotipos. 

tiDIIaleciiCR 
FACUlDADE DE SAOOE P08UCA 
UNIVERSIDADE DE sAo PAlA.O 
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Quadro 12: Resultados das reações sorológicas cruzadas efetuadas em cepas 

de E. co/i 0157 isoladas do esgoto bruto e esgoto tratado Lins 

(SP). 

1'\1 IJ" otlp<:lló 1'\1 otlp<:lló WUIII 

positivas 0157 reação cruzada 

Esgoto Bruto 5 2 
Esgoto tratado 6 1 

1 
(+) Reação positiva Reação negativa(-) 

0157- Soro especifico para E. co/i 0157. 

ClassA 
-
-
-

Class A I Class B/ Class C - En1eropatogênica clássica A , B, C 

Invasora A /Invasora B - En1eroinvasora A e En1eroinvasora B 

Soros polivalentes 
Class B Class C Invasora /J Invasora B 

- + - -
+ - - + 
- + - -

Observou-se que dentre as cepas isoladas do esgoto bruto, 5 foram 

positivas para 0157, dentre elas 2 apresentaram resultado sorológico positivo 

para enteropatogênica clássica (poo/ C). Os isolamentos a partir do esgoto 

tratado resultaram em 1 cepa positiva para enteropatogênica clássica (poo/ A) e 

1 cepa positiva para enteropatogênica clássica (pool 8 e pool C) e 1 cepa 

positiva para enteropatogênica clássica (pool 8). Ainda a partir de amostras do 

esgoto tratado, detectou-se 6 cepas positivas para 0157, dentre elas verificou

se reação cruzada de 1 mesma cepa com positividade para enteropatogênica 

clássica (pool 8) e enteroinvasora (pool 8) e ainda, 1 cepa apresentou-se 

positiva à reação sorológica para enteropatogênica clássica (pool C). 

As 11 cepas (5 cepas isoladas do esgoto bruto e 6 isoladas do esgoto 

tratado) positivas na reação sorológica específica para 0157, embora a reação 

verificada tenha se apresentado fraca, foram submetidas a ensaio de PCR pelo 

método desenvolvido por MAURER e col. (1999) para verificação da existência 

da banda de peso molecular de 420 bp do operon bfp, específica para E. co/i 

0157. O resultado obtido não revelou a presença dessa banda como mostra a 
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figura 18, apenas uma cepa apresentou banda com valor um pouco superior a 

420 bp, peso molecular de.:!: 500 bp. 

M P P lC 2C 3C 4C 5C 6C 7C 8C 9C IOC IIC 

Banda de± SOO bp 

Sl7 

Legenda: M: ONA Marker 1Kb ladder 

P: Padrão E. co/i 0157 correspondente a ATCC 43895 

1 C a 6C Cepas de E. ccll isoladas a partir de amostras do esgoto tratado 

7C a 11C Cepas de Eco/i isoladas a partir de amostras do esgoto bruto 

Figura 18: Imagem do gel de agarose obtido a partir de ensaio de PCR em 

cepas presuntivas de E co/i 0157 isoladas de amostras do esgoto 

bruto e esgoto tratado, Lins (SP). 

Mesmo com a obtenção de resultado negativo para confirmação de E. 

colí 0157 mediante o método desenvolvido por MAURER e co I. ( 1999), decidiu

se dar continuidade à pesquisa de reconhecimento desses isolamentos. Na 

seqüência foi realizado o perfil molecular de acordo com KIMURA e col. 2000, 

modificado. A figura 16 ilustra os perfis moleculares obtidos. 



M P 1 c 2c 3c 4c 5 c 6c 7 c 8c 9c 1 Oc 11 c B 

Legenda: M: DNA Marker 1 Kb ladder 

P: Padrão E. co/i 0157 correspondente a ATCC 43895 

B: Branco 

1 C a 6C Cepas de E. coli isoladas a partir de amostras do esgoto tratado 

7C a 11 C Cepas de Eco/i isoladas a partir de amostras do esgoto bruto 
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Figura 19: Imagem do gel de agarose contendo perfis moleculares obtidos a 

partir do ensaio de RSS-PCR para cepas presuntivas de E. co/i 

0157 oriundas de amostras esgoto bruto e esgoto tratado, Lins 

(SP). 

As cepas isoladas não apresentaram perfil molecular compatível a E. co/i 

0157, demonstrada por KIMURA e col. (2000), confirmando sua ausência nas 

amostras de esgoto bruto e tratado examinadas, embora tenham apresentado 

positividade à reação sorológica específica para 0157 além de algumas 

características fenotípicas terem sido constatadas nesses isolamentos, tais 

como: MUG negativo e fermentação do sorbitol negativo. 
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O coeficiente de similaridade de Dice entre as cepas analisadas 

demonstrou que 3 cepas apresentam perfil molecular próximo ao da cepa 

padrão de E. co/i 0157, como mostra a figura 20. Dessas cepas, 2 foram 

isoladas do esgoto tratado e 1 do esgoto bruto. 

Se 

6c 

.---- ATCC 43895 

4c 

10c 

7c 

1c 

9c 

---- ---~ 

- ------ T 

Figura 20: Representação gráfica da matriz de similaridade de Dice de cepas 

de E.coli, oriundas do esgoto bruto e esgoto tratado, submetidas à 

técnica de RSS-PCR. 

FENG (1995), NATARO e KAPER (1998), CHALMERS e col. (2000) e 

IRINO e col. (2002) constata-se que a freqüência de isolamento de E. co/i 0157 

é baixa em países do hemisfério sul, como o Brasil, sendo mais freqüentes em 

países do hemisfério norte. No entanto, houve supostos isolamentos desse 

patógeno emergente em nosso país, a partir de amostras clínicas que 
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apresentavam características fenotípicas semelhantes ao sorotipo 0157 e 

reação sorológica específica positiva. 

IRINO e col. (2002) investigaram 3 cepas de E. co/i suspeitas de serem 

sorotipo 0157 isoladas na cidade de Campinas (SP). As características 

fenotípicas dessas cepas sugeriram que eram 0157 STEC, porém não foi 

efetuada caracterização genotípica. Os autores consideraram como sendo a 

primeiras cepas desse sorotipo no Brasil, mas pontuaram que a freqüência 

dessas bactéria é baixa em nosso país. 

Em ensaios posteriores, BLANK e col. (2003) mediante caracterização 

molecular de cepas de E. co/i suspeitas de pertencerem ao sorotipo 0157 

originárias de amostras clínicas provenientes de aianças com diarréia nos 

estados de Santa Catarina e Rio Grande do Norte, verificaram diferenças 

genotípicas e constataram que não eram E. co/i 0157. 

Os resultados da presente investigação estão de acordo com os achados 

da literatura consultada, evidenciando que a freqüência de isolamento desse 

sorotipo é baixa em nosso meio. A pesquisa de E.coli 0157 em amostras 

ambientais é importante contribuição para obtenção de informações a respeito 

desse patógeno emergente. Outros estudos tendo como objeto E. colí 0157 

devem ser conduzidos em amostras ambientais para aquisição de informações 

sobre sua ecologia e circulação no meio ambiente. 

7.5 Parâmetros físico-químicos: turbidez, pH e temperatura 

O anexo 7 exibe os valores de pH, temperatura e turbidez do esgoto 

tratado e submetido aos processos de cloração e ozonização. 
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Pode-se observar que não houve vanaçoes significativas entre as 

determinações desses parâmetros no esgoto tratado e esgoto desinfetado pelos 

dois processos estudados, durante o período de estudo. 
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8. CONSIDERAÇOES FINAIS 

Não há dúvidas de que a escassez de água decorrente de demanda 

crescente deve ser equacionada e a busca de medidas de preservação de 

recursos hídricos é emergente. Nesse sentido, a utilização de águas residuárias 

para a irrigação agrícola visa atender esse modelo de economia e gestão 

sustentável de recursos hídricos, sendo que o reúso de esgotos sanitários 

tratados traz benefícios ambientais e econômicos e também reflexões a 

respeito da saúde de populações expostas a essas águas e consumidores de 

cultivos irrigados com tais recursos. Segundo HESPANHOL (2003), não há 

evidências de que a simples presença de organismos patogênicos em esgotos 

determine a transmissão de doenças, deve-se considerar a existência de 

barreiras protetoras conferindo diminuição do risco real de se contraí-las. 

Contudo a regulamentação de padrões relativos à qualidade microbiológica e 

parasitológica de águas de reúso na agricultura é importante para garantia e 

proteção da saúde pública, como as diretrizes recomendadas pela OMS (1989). 

De acordo com SHUVAL (1986) os valores-guia estabelecidos pela OMS (1989) 

foram fundamentados em termos de contagem de coliformes fecais e ovos de 

helmintos em países em vias de desenvolvimento, como é o caso do Brasil. 

Nessa pesquisa, em decorrência dos resultados obtidos a qualidade 

microbiológica e parasitológica dos esgotos sanitários tratados pelo sistema de 

tratamento de esgotos da cidade de Lins (SP) não atendeu às proposições 

feitas pela OMS (1989) para irrigação irrestrita (categoria A) e restrita (categoria 

B); e manteve-se inferior aos níveis revistos e propostos por BLUMENTHAL e 

cal. (2000) em relação à presença de ovos de helmintos e densidade de 

coliformes fecais referente à irrigação irrestrita. 

Em vista do exposto, esses afluentes, mesmo tratados com sistemas de 

lagoas de estabilização não demonstram qualidade sanitária adequada para 
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utilização na irrigação agrícola nas condições citadas acima, particularmente, 

em relação à presença de ovos de helmintos, cuja ocorrência é o principal fator 

limitante do reúso de águas residuárias na agricultura. 

Deve-se buscar formas de melhoria da qualidade dos esgotos resultantes 

desse sistema específico de tratamento por lagoas de estabilização como a 

implantação de lagoas de maturação, visando à eliminação de patógenos, 

particularmente de ovos de helmintos. 

Em relação aos processos de desinfecção de esgotos tratados com 

hipoclorito de sódio e ozônio, empregados no presente estudo, não foi 

verificado melhoria efetiva da qualidade sanitária dessas águas. As poucas 

repetições de cada dosagem de ambos os desinfectantes e com diferentes 

tempo de contato entre o afluente e o desinfectante dificultaram uma avaliação 

aprofundada de sua eficiência na remoção de organismos indicadores de 

contaminação fecal. Evidenciou-se a necessidade da realização de mais 

ensaios de desinfecção que considere aspectos sobre o ponto mais adequado 

de aplicação desses agentes e definição prévia das condições que envolvam a 

dose e o tempo de contato e do número de repetições das condições definidas. 

No entanto os dados resultantes dessa investigação permitem delimitar faixas 

de dosagem e tempo de contato como ponto de partida para o desenvolvimento 

de novos ensaios de desinfecção nesses esgotos tratados pelo sistema de 

tratamento utilizado no município de Lins (SP). 

Ressalta-se a necessidade da realização de mais pesquisas, de ordem 

prática, a respeito da qualidade microbiológica e parasitológica de esgotos com 

potencial de reúso na irrigação agrícola, visando fornecer subsídios às 

autoridades sanitárias para o desenvolvimento de uma regulamentação 

brasileira com base nas características ambientais, técnicas, culturais e sócio-
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econômicas de nosso país para que se possa assegurar proteção de grupos 

envolvidos nas atividades de reúso de esgotos tratados na agricultura. 

As informações geradas na presente pesquisa não só evidencia a 

qualidade sanitária dos afluentes resultantes do sistema de tratamento de Lins 

(SP), como também revela-se uma ferramenta importante na prevenção e 

promoção à saúde pública de populações envolvidas na prática de reúso de 

águas residuárias e consumidores de cultivos agrícolas irrigados com essas 

águas. Aponta também a necessidade de melhoria desses afluentes como 

medida fundamental à preservação de recursos hídricos, minimizando riscos 

associados à veiculação hídrica de doenças. 
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9 CONCLUSÕES 

De acordo com os resultados obtidos na presente pesquisa, pode-se 

concluir que: 

./ Os esgotos domésticos tratados pelo sistema de lagoas de estabilização 

utilizado no município de Lins (SP) apresentaram qualidade bacteriológica 

insatisfatória para irrigação irrestrita (categoria A) e irrigação restrita 

(categoria 8) conforme valores guia estabelecidos pela OMS (1989). Em 

apenas 2 ocasiões estudadas (6, 7%) de um total de 30 amostras verificou

se compatibilidade com os valores propostos pela OMS ( 1989) . 

./ Ovos de Ascaris foram detectados em 80,8% (21/26) das amostras de 

esgoto tratado avaliadas, sendo que em 42,3% tais ovos apresentaram-se 

viáveis. Tais resultados indicam a não conformidade à qualidade sanitária 

recomendada pela OMS ( 1989) à irrigação irrestrita (categoria A) e restrita 

(categoria 8) . 

./ Não se detectou, em nenhuma das amostras examinadas, a ocorrência de 

ovos de Trichuris e ancilostomídeos, também estabelecidos como 

indicadores de qualidade sanitária pela OMS (1989) . 

./ Verificou-se a presença de ovos de helmintos, os quais não são 

estabelecidos como indicadores de qualidade sanitária em águas de reúso 

para irrigação pela OMS (1989), tais como: Taenía sp (34,6%), Hymenolepis 

sp (26,9%), Enterobius sp (19,2%), Strongyloides sp (7,7%), Fasciola sp 

(3,8%) e Schistosoma sp (3,8%) . 

./ A eliminação de bactérias indicadoras de contaminação fecal em amostras 

de esgoto doméstico tratado submetido ao processo de desinfecção com 
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hipoclorito de sódio, apresentou melhor desempenho nas dosagens nas 

faixas de 8,6 a 15 mg/L de desinfetante com tempo de contato superior a 15 

minutos, alcançando qualidade bacteriológica compatível com os valores 

guia sugeridos pela OMS ( 1989) para irrigação agrícola da categoria A 

./ Em relação aos ovos de helmintos não se observou vantagem na utilização 

do processo de desinfecção com hipoclorito de sódio na remoção desses 

organismos . 

./ A desinfecção do esgoto doméstico tratado utilizando-se ozônio, nas 

condições específicas em que foi realizada essa pesquisa, não apresentou 

índices satisfatórios quanto à remoção de bactérias indicadoras de 

contaminação fecal, sendo que em nenhum episódio estudado o esgoto 

tratado e desinfectado apresentou qualidade bacteriológica desejável, de 

acordo com as recomendações da OMS (1989) para irrigação irrestrita e 

restrita da categoria 8 . 

./ Não se observou vantagem na aplicação de ozônio na remoção de ovos de 

helmintos em amostras do esgoto tratado avaliadas . 

./ Não se verificou padrão sazonal na distribuição de coliformes totais e E. co/i 

e ovos de helmintos durante o período de estudo . 

./ Nas amostras examinadas, tanto do esgoto bruto como do esgoto tratado, 

não se constatou a presença do patógeno emergente E. co/i 0157 . 

./ O gênero Salmonella foi detectado em 36,4% (8/22) das amostras do esgoto 

tratado analisadas, não se verificando padrão sazonal, ao longo da 

pesquisa, do gênero Salmonella. 
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v' A utilização dos desinfetantes hipoclorito de sódio e ozônio foi eficiente na 

eliminação do gênero Salmonella nas amostras de esgoto doméstico tratado 

examinadas. 

v' Não se constatou elevadas concentrações de colifagos nas amostras de 

esgoto doméstico após tratamento por lagoas de estabilização, 

apresentando média geométrica de 9,5 x 102 UFP/100 ml. 

v' A utilização de hípoclorito de sódio não se apresentou vantajosa na 

eliminação de colifagos nas amostras de esgoto tratado estudadas, 

demonstrando inativação na concentração desses organismos da ordem de 

1 a 2 logs, independentemente das dosagens do desinfetante e tempos de 

contato empregados. 

v' O processo de ozonização do esgoto doméstico tratado, nas condições 

específicas em que se realizou essa pesquisa, não se mostrou satisfatório 

na remoção de colifagos, apresentando redução de 1 log na densidade 

desses organismos nas amostras analisadas. 
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10.RECOMENDAÇ0ES 

Levando-se em conta o potencial de utilização de águas servidas na 

irrigação agrícola, assim como em outras atividades, resultando em 

preservação ambiental e economia de água e tendo-se consciência de riscos à 

saúde pública, advindos da prática de reúso na transmissão de doenças de 

veiculação hídrica, recomenda-se: 

./ Estudos periódicos da ocorrência de patógenos emergentes como Gíardía e 

Cryptosporidium em esgotos sanitários destinados à irrigação agrícola; 

visando a avaliação mais aprofundada do risco que esses recursos hídricos 

possam oferecer . 

./ Desenvolvimento de pesquisas visando a melhoria do tratamento de esgotos 

domésticos na estação de tratamento por lagoas de estabilização utilizada 

na cidade de Lins (SP), em especial se seu uso for concretizado para 

irrigação de cultivos agrícolas, visando a proteção à saúde pública; 

./ Realização de estudos epidemiológicos, de doenças diarreicas e 

helmintíases, de populações expostas e não expostas aos esgotos 

domésticos tratados na prática de reúso; 

· ./ Monitoramento da ocorrência de ovos de helmintos em solos de áreas onde 

há a utilização de águas residuárias na irrigação agrícola . 

./ Desenvolvimento de programas de orientação/conscientização junto a 

populações envolvidas na prática de reúso de águas servidas quanto a 

medidas de proteção à saúde; 
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./ Incentivo ao controle periódico da qualidade sanitária de esgotos utilizados 

como recursos para irrigação agrícola no intuito de minimizar riscos de 

transmissão de doenças de veiculação hídrica a populações expostas a 

esses recursos hídricos; 

./ Dar continuidade a estudos relativos a ocorrência de E. co/i 0157 em 

amostras ambientais a fim de se obter informações a respeito desse 

patógeno emergente em nosso meio . 

./ Avaliar se as cepas de E. co/i soropositivas para 0157 isoladas são capazes 

de produzir Shiga-toxina. 
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ANE.XOS 



ANEX01 
Densidade de coliformes totais e E. coll em amostras de esgoto doméstico bruto e tratado e submetido à desinfecçio com hlpoclorfto de sódio 
e ozônio no periodo de agosto de 2001 a novembro de 2002, Lins 'SP). 

Tlpa de deslnfecçlo 
Data coleta Esgoto Bruto Esgoto tratado HipOCiorfto de sódio Oz6nlo 

Colif.totals E. coll Colif.totais E. coll Dose T.Contato Col.totals E. coll Dose T.Contato Col.totais 
NMPI100ml NMP/100ml NMPI100ml NMP/100ml mgiL min. NMPI100mL NMPI100mL mg1L min. NMP/100mL 

07/08/01 2,0 x107 1 ,O x10S 1,0x1tt' 1,0x108 3,0 5 2,0x11f 5,9 x10" 
10 2,0x11f 4,3 x10" 
15 2,0x105 5,9 x10" 
20 2,0 x105 2,9 x10" 
25 2,0x105 3,6x10" 
30 2,0x1o' 2,5x10" 
35 2,0 x11f 3,2 x10" 
40 1.7x11f 2.2 x104 

45 1,7 x11f 2,2 x10" 
50 1.7 x11f 1,8 x10" 

5,0 5 2,0x10" 5,6 x1o" 
10 2,0x11f 5,0 x10" 
15 2,0x105 3,4 x10" 
20 2,0x1<f 5,6 x10" 
25 1,3 x105 1,2 x10" 
30 5,9 x10" 1,4 x10" 
35 2,9 x10" 3,1 x1o' 
40 2,4x10" 2,0x103 

45 4,8x10" 4,2 x1o' 
50 3,2 x1o" 3,1 x1!t 

27/08/01 57,6x10° 12,2 x10" 3,1 x10" 3,1 x10" 8,0 5 2,4x10° 1,1x10" 
10 2,4x108 3,6 x105 

15 2,4 x108 1,4 x105 

20 2,4x108 1,5 x105 

25 2,4 x106 1,5x1o' 
30 2,4 x108 1,8x1o' 
35 2,4 x106 7,4 x10" 
40 2,4 x108 6,3 x10" 

11,6 5 2,4 x10" 1,2 x10" 
10 2,4 x1tt' 9,8x10" 
15 2,4x108 1,3x108 

20 2,4 x10° 4,4 x10" 
25 2,4x1<f 7,0x10" 
30 2,4x106 5,3x10" 
35 2,4x106 9,6 x10" 
40 2,4x10" 3,8x1o" 

E. coll 
NMP/100mL 



Densidade de coliformes totais e E. coll em amostras de esgoto doméstico bruto e tratado e submetido à deslnfecçlo com hlpoclorlto de sódio 
e ozónlo no perlodo de agosto de 2001 a novembro de 2002, Lins (SP). 

Tipo de desinfeceJo 
Data coleta Esgoto Bruto Esgoto tratado Hlpoclorlto de sódio Ozônio 

Colif.totais E. co// Colif.totals E.coll Dose T.Contato Col.totals E. coll Dose T.Contato Col.totais 
NMP/100mL NMP/100mL NMP/100ml NMP/100ml l'l1giL mln. NMP/100mL NMP1100ml l'l1giL min. NMP/100ml 

11109/01 2,0x101 2,0x1o' 2,0x101 2,0x107 10,0 5 2,3x1d' 1,0 x1o' 
10 1,5x108 2,0x1o' 
15 2,8 x1o' < 1 
20 3,1 x108 9,6 x1tf 

25 6,3x105 < 1 
30 2,4 x108 < 1 
35 9,8x1tf < 1 
40 1,5x10S < 1 
45 1,1 x1o' < 1 
50 9,8x1tf < 1 

15,0 5 3,1 x1a' 1,0 x1a' 
10 6,3x1a' <1 
15 6,2 x1a' <1 
20 3,1 x1a' <1 
25 2,0 x103 <1 
30 2,0x1ol <1 
35 3,0x1ol <1 
40 3,1 x1a' <1 
45 4,0x1ol < 1 
50 8,0 x10" < 1 

02/10101 1,7 x1010 2,0x109 2,2x106 1,7x105 7,0 5 1,3x1~ 5,0x104 

10 7,0x1a' 5,0x1a' 
15 8,0x1a' 8.0x102 

20 3,0x1a' 3,0x1o2 
10,0 5 4,2 x10" 4,1 x1a' 

10 9,7 x1o' 3,1 x101 

15 3,1 x1o' 1,0x1d' 
20 2,0x1o'l 1,0 x1ol 
25 5,2 x108 4,1 x108 

30 1.2 x10~ 1,0x10" 

06/11/01 2,2 xto• 2,2x10" 80 x10" 50 x10" 26,6 20 5,0 x10~ 3.0 )( 10" 

20/11101 1,4 x1o• 1,4 x10" 6,0 x10" 5,0x10" 

03112/01 1.4 x108 1,4 x1cf 3,0x1~ 3,0x11f 15,0 5 <1 <1 
10 <1 <1 
15 <1 <1 
20 <1 <1 
25 <1 <1 
35 < 1 <1 

E. coll 
NMP/100ml 



Densidade de collformes totais e E. coll em amostras de esgoto doméstico bruto e tratado e submetido A deslnfecçlo com hlpoclorito de sódio 
e ozônio no perlodo de agosto de 2001 a novembro de 2002, Lins (SP). 

Tipo de desinfecçlo 
Data coleta Esgoto Bruto Esgoto tratado Hipoclorlto de sódio Oz6nio 

Colif.totais E. coll Colif.totais E.coll Dose T.Contalo Col.totais E. coll Dose T.C~ Col.totais E. coll 
NMP/100mL NMP/100mL NMPI100ml NMP/100ml mgJL mln. NMP#100ml NMP/100ml mg/L min NMPI100ml NMP1100ml 

17/12101 5,0x108 3,0x108 5,0x10S 5,0x10S 15,2 10 30 <1 
20 < 1 <1 
30 9,0x1cY 1,7x1o2 
40 7,0x1ol 7,0x103 

07101/02 1,7 x108 5,0x107 2,3x1dl 4,0x104 15,4 10 <1 <1 
20 <1 <1 
30 <1 <1 
40 <1 <1 

14101102 3,0x10 3,0x10" 5,5 9,5 8,0x10 8,0x10 

21/01102 1,7 x1010 1,7x1010 3,0x1dl 3,0x1dl 15,0 10 <1 <1 
20 <1 < 1 
30 < 1 <1 

10,5 10 <1 <1 

05102102 1,1 x108 3,0x107 2,0 x107 < 1 10 8,6x104 <1 1,85 2,85 5,2x104 <1 
20 1,1x1d' <1 
30 <1 <1 
40 <1 <1 

18/02102 9,0x108 6,0x1d' 2,3x105 2,2x104 9,5 5 2,2 x1o2 13 5,5 9,5 3,0x106 8,0x1dl 
10 2,3x1ol 2 x1cY 7,3 12,7 8,0x1di 3,0x1dl 
20 3,3x1o2 8 
30 22 2 

06103/02 6,8x10" 1,2x10 2,2x10"' < 1 2,1 12,5 6,3 x10 <1 5,6 8,6 2,1 x10" <1 

18103/02 > 2.419,2 1,2x1013 1,9 x108 2,7 x106 8,0 10 2,4x1010 2,4xto2 
20 6,1 x105 3,11cY 
30 3,4 x105 <1 

02104102 1 ,2x10'u 1,5 x10 5,4 x10' 1,3 xto~ 3,0 30 1,1 x10" 1,0 x10~ 

17/04102 2,4 x1!f 1,5 x108 1,2x1011 8,3x1dl 1,8 5 2,4x1010 1,8 x105 3,9 6,1 2,4 x1010 1,9 x105 

10 1,4 x1010 1,8 x104 

15 2,4x1010 3,8x104 

08105102 8,6 x1011 6,8x107 9,2x1d' 4,9x1dl 5,0 15 9,8x105 1,0 x105 7,4 11,6 1,2 x108 1,4x105 

30 1,5 x1d' 1,6x104 

45 1,2x108 1,9 x104 

60 8,1 x10S 1,7x105 

20/05102 1,7 x108 4,1 x107 8,1 x106 1,9 x106 5,9 15 2,4x105 2,4x104 6,6 10,3 1,2 x106 1,5x105 

30 1.2 xto• 5,1 x1ol 

45 1,2 x106 1,7 x105 

60 9,0x1dl 2,8x10S 



Densidade de colifonnes totais e E. coll em amostras de esgoto doméstico bruto e tratado e submetido i\ desinfecçlo com hipoclorito de sódio 
e ozônio no perlodo de agosto de 2001 a novembro de 2002, Lins (SP). 

Tipo de desinfecçao 
Data coleta Esgoto Bruto Esgoto tratado Hipoclorito de sódio Ozônio 

Colif.totais E.coll Colif.totais E.col/ Dose T.Contato Col.totais E. col/ Dose T.Contato Col.totais 
NMP/100ml NMP/100ml NMP/100ml NMP/100ml mgJL mln. NMP/100ml NMP/100ml mgJL min. NMP/100ml 

1,1x10fl 1,7x108 6,3x104 1 ,O x10~ 
-

1,5 x106 03106102 11,2 13 < 1 < 1 7 11,4 
26 <1 < 1 
39 < 1 < 1 
52 <1 <1 

25106/02 1,2 x109 7,2 x107 3,4x106 2,2 x105 5,6 10 2,4x106 1 ,O x105 5,4 8,4 2,4 x105 

20 2,2x106 1,4 x105 13,4 20,9 1,9x106 

30 3,4 x105 

40 1,7x105 1,2 x105 

11/07/02 9,2x107 7,2x106 6,8x107 1,4 x106 9,7 10 1 ,O x10S 3,4 x105 8,6 13,3 1,2 x106 

20 2,4x106 2,4x105 

30 1,9 x106 6,8x105 

40 2,4x106 
3,1 x105 

24107102 7,7x1012 7,3 x1011 9,8x105 1,6 x105 9,7 10 6,3 x101 <1 6,5 10 2,4x106 

20 6,3x103 <1 9,6 15 8,6x105 

30 < 1 < 1 
40 <1 < 1 

08108102 2,4 x1013 8,6 x106 1,2 x106 2,8x105 8,1 10 2,4x1010 2,0 x101 9,2 14 1,1x109 

20 2,4 x106 1,2 x105 

30 1 ,O x107 < 1 

40 2,4x1010 
< 1 

19/08/02 9,2x109 5,1 x107 3,6x107 2,3x105 8,6 10 1,2 x106 6,3 x101 8,7 13,6 2,4x107 

20 8,1 x106 9,7 x101 

30 2,4x10S 2,4x103 

40 7,2x105 3,5x101 

11/09/02 3,2 x109 5,7 x107 1,9 x108 2,4x105 7,6 15 2,4x108 3,4x1o2 8,7 13 1,2 x107 

22 2,4x107 <1 

30 9,8x107 3,2x1o2 

25/09/02 8,6x10 1,2 x10° 3,9x10° 2,4x10" 5,6 20 2,6x10" 6,6x10 2,4x10° 

08/10/02 1 ,5x10° 4,1 x10 7,2x10° 8,6x10 7,3 11 3,2x10 

22110/02 1,0x10~ 1,9 x10 >2,4x10u >2,4x10' 27 34 6,4x10' 

06/11/02 1,2 x10° 3,0x10 2,4x10° 1,7 x10' 1,6 30 >2,4x10° 1,5 x100 >2,4x10" 

E. co// 
NMP/100ml 

1,9 x104 

5,7x104 

6,2x103 

1,5 x105 

7,7x104 

1,7 x104 

5,1 x107 

6,4x104 

1,9 x10S 

5,7 x1o• 

7,2x10 

2,4x104 

>2,4x10" 



ANEX02 
Resultados das análises de presença e ausência de Salmonella no esgoto doméstico tratado por sistema de lagoa de estabilização 
e submetido à desinfecção por hipoclorito de sódio e oz6nio no periodo de novembro de 2001 a setembro de 2002. Lins (SP). 

Data da coleta Esgoto tratado 

06/11/01 
20/11/01 
03112101 
17/12101 
07/01/02 
14/01/02 
21/01/02 
05/02102 
18/02102 
06/03/02 
18/03/02 
02104/02 
17/04/02 
08/05/02 
20/05/02 
30/06/02 
25/06/02 
11/07/02 
24/07/02 
08/08/02 
19/08/02 
11/09/02 

PIA- Presença I Ausência 
NR - Não Realizado 

PIA 

A 
p 
A 
A 
p 
A 
p 
p 
A 
p 
A 
A 
p 
A 
A 
p 
A 
A 
A 
A 
p 

A 

mg/L 

26,6 
NR 
15,0 
15,2 
15,4 
NR 

15,0 
6,4 
9,5 
2,1 
8,0 
3,0 
1,8 
5,0 
5,9 
11,2 
5,6 
9,7 
9,7 
8,1 
8,6 
7,6 

Tipo de Desinfecção 
Hipoclorito de sódio Oz6nio 

Tempo contato Salmonella mg/L Tempo contato Salmonel/a 
(minutos) P/ A (minutos) P/A 

20 A NR NR NR 
NR NR NR NR NR 
35 A NR NR NR 
40 A NR NR NR 
40 A NR NR NR 
NR NR 5,5 9,5 A 
30 A NR NR NR 
40 A 1,85 2,9 A 
30 A 7,3 12,7 A 

12,5 A 5,6 8,6 p 
30 A 6,9 10,8 A 
30 A NR NR NR 
15 p 3,9 6,1 A 
30 A 7,4 11,6 A 
30 A 6,6 10,3 A 
26 A 5,6 8,6 A 
30 A 5,4 8,4 A 
30 A 8,6 13,3 A 
30 A 9,6 15,0 A 
30 A 9,2 14,0 A 
30 A 8,7 13 6 A 
30 A 8,7 13 o A 



ANEX03 
Densidade de colifagos em amostras de esgoto doméstico bruto e tratado por sistema de lagoa de estabilização e 

submetido à desinfecção por hipoclorito de sódio e oz6nio no periodo de novembro de 2001 a setembro de 2002, Lins (SP). 

ES(lOtO Tipo de Desinfecção 
Data da coleta Bruto Tratado Hipoclorito de sódio Oz6nio 

UFP/100ml UFP/100ml mg/L Tempo contato UFP/100ml mg/L Tempo contato UFP/100ml 
X 10, X 10" min. X 10" min. X 10" 

06/11101 865 12,7 26,6 20,0 5,0 NR NR NR 
20111/01 NR 8,0 NR NR NR NR NR NR 
03/12/01 490 4,0 15,0 35,0 0,0 NR NR NR 
17/12/01 645 20,0 15,2 40,0 2,0 NR NR NR 
07/01/02 225 6,0 15,4 40,0 0,0 5,5 9,5 0,2 
05/02/02 145 86,0 6,4 40,0 6,0 1,8 2,8 55,0 
18/02/02 240 7,0 9,5 30,0 0,1 7,3 12,7 0,9 
06/03/02 150 60,0 2,1 12,5 5,0 5,6 8,6 2,5 
18/03/02 130 15,0 8,0 30,0 0,1 6,9 10,8 1,5 
02/04/02 200 46,0 3,0 30,0 24,0 NR NR NR 
17/04/02 425 5,0 1,8 15,0 5,0 3,9 6,1 5,5 
08/05/02 75 3,0 5,0 300 4,0 7,4 11,6 3,0 
20/05/02 250 5,0 5,9 30,0 0,8 6,6 10,3 0,1 
30/06/02 130 13,0 11,2 26,0 0,2 7,3 11 4 Ausente 
25/06/02 370 15,0 5,6 300 21,0 5,4 84 0,1 
11/07/02 270 9,0 9,7 30,0 0,4 8,6 13,3 0,6 
24/07/02 90 6,0 9,7 30,0 0,1 9,6 15,0 3,6 
08/08/02 NR NR NR NR NR NR NR NR 
19/08/02 90 0,6 8,6 30,0 0,0 8,7 13,6 2,5 
11/09/02 90 1,5 7,6 300 0,3 8,7 13 o 0,2 



ANEX04 
Ovos de hetmlntos encontrados no esgoto doméstico tratado por sistema de 

lagoas de establllzac;Ao no perfodo de agosto de 2001 a setembro de 2002. Uns (SP}. 

Data da coleta Ovos totais Ovos viáveis* 
fovosll) (ovosll) 

Ascarls Tlfch,. Ancylostoma Ascarls Trlchurls Ancytostoma 
10108/01 3 Ausente Ausente 3 Ausente Ausente 

27108/01 5 Ausente Ausente 4 Ausente Ausente 
04/09/01 2 Ausente Ausente 2 Ausente Ausente 
26/10/01 1 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
06/11/01 26 Ausente Ausente 22 Ausente Ausente 

20/11101 2 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
03112/01 2 Ausente Ausente 2 Ausente Ausente 
17/12/01 2 Ausente Ausente 1 Ausente Ausente 
07/01/01 2 Ausente Ausente 1 Ausente Ausente 
14/01/02 1 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

21101/02 8 Ausente Ausente 3 Ausente Ausente 

05102/02 8 Ausente Ausente 5 Ausente Ausente 

18/02/02 11 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
06/03102 15 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

18/03102 4 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
02/04/02 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
17/04102 22 Ausente Ausente 4 Ausente Ausente 

08/05102 11 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
20/05102 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
03106/02 8 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
25/06102 9 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
11107102 13 Ausente Ausente B Ausente Ausente 
24/07/02 7 Ausente Ausente 3 Ausente Ausente 

08/08/02 2 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
19108/02 12 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
11/09/02 15 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

• - Indicadores de nemálodos tntestJnaJS recomendados pela OMS (1989) no controle sani!âno de êguas de reuso 

•• - Outros ovos de helminlos encontrados nas amostras analisadas. 

Ovos de helmlntos** 
(ovosll) 

Strongiloydes sp 
Teeniesp 

Enterobius vermicu/aris 

Hymenolepls diminuta 

Enterobius vermicularis 
Hymeno/epls diminuta 

Fesciolesp 
Hymenolepls dlminute 

TeenitJ sp 
Hvmenolepls sp 
Enterobius sp 

Strongyloides sp 
Teeniesp 

Enterobius sp 
Teenie sp 

Teeniesp 
ovo não identificado 
ovo não identificado 

Teeniesp 
Enterobíus sp 
Schístosome sp 

Hvmenolepls sp 
Teeniesp 

Hymenoplepis sp 
Teeníesp 
Teenie sp 

Hymenofepis sp 
TeenitJ sp 



ANEXOS 
Ovos de hemintos encontrados no esgoto doméstico tratado por sistema de lagoas de estabilização e 

submetido a desinfecção com hipoclorito de sódio no perfodo de agosto de 2001 a setembro de 2002,Lins (SP). 

Data da coleta Dosagem Tempo de contato Ovos totais Ovos viáveis* 
(mg/L) (minutos) (ovos/L (ovos/L) 

As caris Trichuris Anc)llostoma As caris Trichuris Ancy[ostoma 
27/08/01 8,0 40 5 Ausente Ausente 5 Ausente Ausente 

11,6 40 6 Ausente Ausente 5 Ausente Ausente 
5 2 Ausente Ausente 2 Ausente Ausente 

02/10/01 7,0 10 4 Ausente Ausente 2 Ausente Ausente 
20 3 Ausente Ausente 3 Ausente Ausente 

06111/01 26,6 20 7 Ausente Ausente 1 Ausente Ausente 
03/12/01 15,0 35 7 Ausente Ausente 6 Ausente Ausente 
17112/01 15 2 40 2 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
07/01/01 15,4 40 1 Ausente Ausente 1 Ausente Ausente 
21/01/02 15,0 30 12 Ausente Ausente 9 Ausente Ausente 

05/02/02 6,4 40 9 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

18/02/02 9,5 30 5 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
06/03/02 2,1 30 8 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
18/03/02 8,0 30 5 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
02/04/02 2,0 30 3 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
17/04/02 1,8 15 37 Ausente Ausente 3 
08/05/02 5,0 30 1 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
20/05/02 5,9 30 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
03/06/02 11 2 26 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
25/06/02 5,6 30 3 Ausente Ausente 2 Ausente Ausente 
11/07/02 9,7 30 5 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

24/07/02 9,7 30 1 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
08/08/02 8,1 30 1 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
19/08/02 8,6 30 12 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
11/09/02 7,6 30 1 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente . • ·Indicadores de nemátodos mtestina1s recomendados pela OMS (1989) no controle sanitáno de águas de reuso 

•• • Outros ovos de helmintos encontrados nas amostras analisadas. 

Ovos de helmintos* 
(ovos/L) 

Strongiloydes sp 
Enterobius sp 

Taenia sp 
Taenia sp 

Hyrrtei'Jo/epi_s diminuta 

Strongyloides sp 
Taenia sp 

Hymenolepis nana 
Taenia sp 

Taeniasp 

Taenia sp 
Taenia sp 

Hymenoplepis sp 
Hymenop/epis sp 

Hymeno/epis sp 



ANEXOS 
Ovos de hemintos encontrados no esgoto doméstico tratado por sistema de lagoas de estabilização e 
submetido a desinfecção com ozônio no perfodo de novembro de 2001 a setembro de 2002,Lins (SP). 

Data da coleta Dosagem Tempo de contato Ovos totais Ovos viáveis* 
(mg/L) (minutos) ovos/L (ovos/L) 

As caris Trlchurls Ancylostoma As caris Trlchurls Ancvlostoma 
06/11/01 27 Ausente Ausente 10 Ausente Ausente 

14/01/01 5,5 9,5 2 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
21/01/02 5,7 9,5 2 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

05/02/02 18,5 2,9 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
18/02/02 7,3 12,7 17 Ausente Ausente 1 Ausente Ausente 

06/03/02 5,6 8,6 3 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
18/03/02 6,9 10,8 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
17/04/02 3,9 6,1 16 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
08/05/02 7,4 11,6 4 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
20/05/02 6,6 10,3 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
03/06/02 7,3 11,4 3 Ausente Ausente 2 
25/06/02 5,4 8,4 16 Ausente Ausente 6 Ausente Ausente 

11/07/02 8,6 13,3 3 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
24/07/02 9,6 15,0 8 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
08/08/02 9,2 14,0 10 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
19/08/02 8,7 13,6 10 Ausente Ausente 1 Ausente Ausente 
11/09/02 8,7 13,0 10 Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente . • - Indicadores de nemátodos mtestma1s recomendados pela OMS (1989) no controle sanitáno de águas de reuso 

- - Outros ovos de helmintos encontrados nas amostras analisadas. 

Ovos de helmintos* 
(ovos/L) 

Taenia sp 
Hymenolepis nana 

Enteroblus vemrculsrls 

Taeniasp 
Strongy/oides sp 

Enterobius sp 
Taeniasp 

Enterobius sp 
Taenia sp 

Taenia sp 
Hymenolepis sp 

Taenia sp 
Hymenolepis sp 

Taenia sp 
Toxocara sp 



ANEXO 7 
Valores de pH, temperatura e turbidez encontrados nas amostras de afluentes tratado (Saída da lagoa facultativa) e após 

desinfecção com hipoclorito de sódio e ozônio, no período de maio de 2001 a novembro de 2002, Lins (SP). 

Saída Laaoa Facultativa Efluente após clora ;:ão Efluente após ozonizacão 
Data pH Temperatura Turbidez pH Temperatura Turbidez pH Temperatura Turbidez 

o c UNT uc UNT uc UNT 
06.11.01 6,0 27,0 30 8,0 29,0 57 8,0 26,0 36 
20.11.01 6,0 27,0 45 8,0 28,0 40 * * 42 
03.12.01 6,0 26,5 30 7,0 26,0 32 * * 25 
17.12.01 7,0 28,0 70 7,0 28,0 50 * • • 
07.01.02 7,0 28,0 45 7,0 27,0 40 • • 42 
14.01.02 * • * * • * • * • 
21.01.02 • • • * • • • • • 
04.02.02 • * * • • • • • • 
19.02.02 • • • • • • • • • 
06.03.02 7,0 29,0 30 7,0 28,0 40 • • * 
18.03.02 7,0 31,0 30 7,0 30,0 25 7,0 29,0 32 
02.04.02 7,0 30,0 70 7,0 30,0 50 • • • 
17.04.02 7,0 27,0 40 7,0 29,0 42 7,0 28,0 35 
08.05.02 7,0 27,0 60 7,0 28,0 40 • • 55 
20.05.02 7,0 27,0 35 7,0 27,0 45 • * 60 
03.06.02 7,0 23,5 40 7,0 24,0 35 7,0 23,0 35 
25.06.02 7,0 23,0 35 7,0 24,0 70 7,0 22,0 65 
11.07.02 7,0 23,0 42 7,0 24,0 45 7,0 22,0 40 
24.07.02 7,0 23,0 35 7,0 24,0 42 7,0 23,0 40 
08.08.02 7,0 23,0 42 7,0 23,5 40 7,0 23,0 35 
19.08.02 7,0 23,0 50 7,0 24,0 45 7,0 22,0 40 
11.09.02 7,0 27,0 35 7,0 26,0 35 7,0 26,0 30 
25.09.02 7,0 27,0 55 7,0 25,0 60 7,0 24,0 50 
08.10.02 8,0 32,0 30 7,0 30,0 35 7,0 29,0 30 
21.10.02 7,0 29,0 42 * • * 7,0 29,0 45 
06.11.02 7,0 30,0 40 7,0 29,0 42 7,0 29,0 42 

Média 7,1 26,7 41,8 7,0 29,0 42,0 7,0 24,7 43,0 

* - Determinação não realizada 



AnexoS-
Tabela de resultados, em NMP/100ml, fornecida pelo fabricante para a 

obtenção dos resultados da densidade de coliformes totais e E. co/i. 



# Large IDEXX Quantl-Trsy/2000 MPN Table 
Wells # Small Wells Posltlve 

Positiva o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 14 1 5 16 1 7 1 8 19 20 21 22 23 24 
o <1 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 20.2 21.2 22.2 23.2 24.3 
1 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.1 9.1 10.1 11.1 12. f 13.2 14.2 15.2 16.2 17.3 16.3 19.3 20.4 21.4 22.4 23.5 24.5 25.6 
2 2.0 3.0 4.1 5.1 6.1 7.1 6.1 9.2 10.2 11.2 12.2 13.3 14.3 15.3 16.4 17.4 18.5 19.5 20.6 21.6 22.6 23.7 24.8 25.8 26.9 
3 3.1 4.1 5.1 6.1 7.2 B.2 9.2 10.3 11.3 12.4 13.4 14.4 15.5 16.5 17.6 18 6 19.7 20.8 21.8 22.9 23.9 25.0 26.1 27.1 28.2 
4 4.1 5.2 6.2 7.2 8.3 9.3 10.4 11.4 12.5 13.5 14.6 15.6 16.7 17.8 18.8 19 9 21.0 22.0 23.1 24.2 25.2 26.3 27.4 28.5 29.6 
5 5.2 6 3 7.3 8.4 9.4 10.5 11.5 12.6 13.7 14.7 15.8 16.9 17.9 19.0 20.1 21.2 22.2 23.3 24.4 25.5 26.6 27.7 28.8 29.9 31.0 
6 6.3 7.4 8.4 9.5 10.6 11.6 12.7 13.8 14.9 15.9 17.0 18.1 19.2 20.3 21.4 22.5 23.6 24.7 25.8 26.9 28.0 29.1 30.2 31.3 32.4 
7 7.4 8.5 9.6 10.7 11.8 12.8 13.9 15.0 16.1 17.2 18.3 19.4 20.5 21.6 22.7 23.6 24.9 28.0 27.1 28.3 29.4 30.5 31.6 32.8 33.9 
a 8.6 9.7 10.8 11.9 13.0 14.1 15.2 16.3 17.4 18.5 19.6 20.7 21.8 22.9 24.1 25.2 26.3 27.4 28.6 29.7 30.8 32.0 33.1 34.3 35.4 
9 9.8 10.9 12.0 13.1 14.2 15.3 16.4 17.5 18.7 19.8 20.9 22.0 23.2 24.3 25.4 26.6 27.7 28.9 30.0 31.2 32.3 33.5 34.6 35.8 37.0 

1 o 11.0 12.1 13.2 14.3 15.5 16.6 17.7 18.9 20.0 21.1 22.3 23.4 24.6 25.7 26.9 28.0 29.2 30.3 31.5 32.7 33.8 35.0 36.2 37.4 38.6 
11 12.2 13.4 14.5 15.6 16.8 17.9 19.1 20.2 21.4 22.5 23.7 24.8 26.0 27.2 28.3 29.!> 30.7 31.9 33.0 34.2 35.4 36.6 37.8 39 o 40.2 
12 13.5 14.6 15.8 16.9 18.1 19 3 20.4 21.6 22.7 23.9 25.1 26.3 27.5 28 6 29.8 31.0 32.2 33.4 34.6 35.8 37.0 38.2 39.4 40.7 41.9 
13 14.8 16.0 17.1 18.3 19.5 20.6 21.8 23.0 24.2 26.4 26.6 27.8 29.0 30.2 31.4 32.6 33.8 35.0 36.2 37.5 38.7 39.9 41.1 42.4 43.6 
1 4 16.1 17.3 18.5 19.7 20.9 22.1 23.3 24.4 25.7 26.9 28.1 29.3 30.5 31.7 33.0 34.2 35.4 36.7 37.9 39.1 40.4 41.6 42.9 44.2 45,4 
15 17.5 18.7 19.9 21.1 22.3 23.5 24.7 25.9 27.2 28.4 29.6 30.9 32.1 33.3 34.6 35.8 37.1 38.4 39.6 40.9 42.2 43.4 44.7 46.0 47.3 
16 18.9 20.1 21.3 22.6 23.8 25.0 26.2 27.5 28.7 30.0 31.2 32.5 33.7 35 o 36.3 37.5 38.8 40.1 41.4 42.7 44.0 45.3 46.6 47.9 49.2 
17 20.3 21.6 22.8 24.0 25.3 26.5 27.8 29.1 30.3 31.6 32.9 34.1 35.4 36.7 38.0 39.3 40.6 41.9 43.2 44.5 45.9 47.2 48.5 49.8 51.2 
18 21.8 23.1 24.3 25.6 26.9 28.1 29.4 30.7 32.0 33.3 34.6 35.9 37.2 38.5 39.8 41.1 42.4 43.8 45.1 46.4 47.8 49.1 50.5 51.9 53.2 
19 23 3 24.6 25.9 27.2 28.5 29.8 31.1 32.4 33.7 35.0 36.3 37.6 39.0 40.3 41.6 43.0 44.3 45.7 47.1 48.4 49.8 51.2 52.6 54.0 55.4 
20 24.9 26.2 27.5 28.8 30.1 31.4 32.8 34.1 35.4 36 8 38.1 39.5 40.8 42.2 43 6 44.9 46.3 47.7 49.1 50.5 51.9 53.3 54.7 56.1 57.6 
21 26.5 27.8 29.2 30.5 31.8 33.2 34.5. 35.9 37.3 38.6 40.0 41.4 42.8 44.1 45.5 46.9 48.4 49.8 51.2 52.6 54.1 55.5 5!1.9 58.4 59.9 
22 28 2 29.5 30.9 32.3 33.6 35.0 3!1.4 37.7 39.1 40.5 41.9 43.3 44.7 46.2 47.6 49.0 50.5 51.9 53.4 54.8 56.3 57.8 59.3 60.7 62.2 
23 29.9 31.3 32.7 34.1 35.4 36.6 36.2 39.7 41.1 42.5 43.9 45.4 46.8 46.3 49.7 51.2 52.7 54.2 55.6 57.1 58.6 60.2 61.7 63.2 64.7 
24 31.7 33.1 34.5 35.9 37.3 38.8 40.2 41.6 43.1 44.6 46.0 47.5 49.0 50.5 51.9 53.4 55.0 56.5 58.0 59.5 61.1 62.6 64.2 65.8 67.3 
25 33.5 35.0 36.4 37.9 39.3 40.8 42.2 43.7 45.2 46.7 48.2 49.7 51.2 52.7 54.3 55 8 57.3 58.9 60.5 62.0 63.6 65.2 66.8 66.4 70.0 
26 35.5 36.9 38.4 39.9 41.3 42.8 44.3 45.9 47.4 46.9 50.4 52.0 53.5 55.1 56.7 58.2 59.8 61.4 63.0 64.7 66.3 67.9 69.6 71.2 72.9 
27 37.4 38.9 40.4 41.9 43.5 45.0 46.5 48.1 49.6 51.2 52.8 54.4 56.0 57.6 59 2 60.8 62.4 64.1 65.7 67.4 69.1 70.8 72.5 74.2 75.9 
28 39 5 41.0 42.6 44.1 45.7 47.2 48.8 50.4 52,0 53.6 55.2 56.9 58.5 60.1 61.8 63.5 65.2 66.9 66.6 70.3 72.0 73.7 75.5 77.3 79.0 
29 41.6 43.2 44.8 46.4 48.0 49.6 51.2 52.8 54.5 56.1 57.8 59.5 61.2 62.9 64.6 66.3 68.0 69.8 71.5 73.3 75.1 76.9 16.7 80.5 82.3 
30 43.9 45.5 47.1 46.7 50.4 52.0 53.7 55.4 57.1 58.8 60.5 62.2 64.0 65.7 67.5 69.3 71.0 72.8 74.7 76.5 78.3- 80.2 82.1 84.0 85.9 
31 46.2 47.9 49.5 51.2 52.9 54.6 56.3 58.1 59.8 61.6 63 3 65.1 66.9 68.7 70.5 72.4 74.2 76.1 76.0 79.9 81.8 83.7 85.7 87.6 89.6 
32 48.7 50.4 52.1 53.8 55.6 57.3 59.1 60.9 62.7 64.5 66.3 66.1 70.0 71.9 73.8 75.7 77.6 79.5 81.5 83.5 85.4 67.5 89.5 91.5 93.6 
u 51.2 53.0 54.7 56 5 56.3 60.1 62.0 63.8 65.7 67.6 69.5 71.4 73.3 75.2 77.2 79.2 81.2 83.2 85.2 87.3 89.3 91.4 93.5 95.7 97.8 
34 53.9 55.7 57.6 59.4 61.3 63.1 65.0 66.9 68.9 70.8 72.8 74.8 76.8 78.8 80.8 62 9 85.0 87.1 89.2 91.4 93.5 95.7 97.9 100,1 102.4 
35 56.8 58.6 60.5 62.4 64.4 66.3 66.3 70.3 72.3 74.3 76.3 78.4 80.5 82.6 84.7 86.9 89.1 91.3 93.5 95.7 98.0 100.3 102.6 105.0 107.3 
36 59.8 61.7 63.7 65.7 67.7 69.7 71.7 73.8 75.9 78.0 80.1 82.3 84.5 66.7 88.9 91.2 93.5 95.8 98.1 100.5 102.9 105.3 107.7 110.2 112.7 
37 62.9 65.0 67.0 69.1 71.2 73.3 75.4 77.6 79.8 82.0 84.2 86.5 88.8 91.1 93.4 95.8 98,2 100.6 103.1 105.6 108.1 110.7 113.3 115.9 118,6 
38 66.3 68.4 70 6 72.7 74.9 77.1 79.4 81.6 83.9 86.2 88 6 91.0 93.4 95.8 98.3 100.8 103.4 105.9 108.6 111.2 113.9 116.6 119.4 122.2 125.0 
39 69.9 72.2 74.4 76.6 78.9 81.3 83.6 86.0 86.4 90.9 93.3 95.9 98.4 10U) 103.6 106.3 109.0 111.8 114.5 117.4 120.3 123.2 126 1 129.2 132.2 
40 73.8 76.2 78.5 80.9 83.3 85.7 88.2 90.7 93.3 95.9 98 5 101.2 103.9 106.7 109.5 112.4 .115.3 118.2 121.2 124.2 127.3 130.5 133.7 137.0 140.3 
41 78.0 80.5 83.0 85.5 88.0 90.6 93.3 95.9 98.7 101.4 104.3 107.1 110.0 113 o 116.0 119.1 122.2 125.4 128.7 132.0 135.3 138.8 142.3 145.9 149.5 
42 82.6 85.2 87.8 90.5 93.2 96.0 98.8 101.7 104.6 107.6 110.6 113.7 116.9 120.1 123.3 126.7 130.1 133.6 137.1 140.8 144.5 148.3 152.2 156.1 160.2 
43 67.6 90.4 93.2 96.0 99.0 101.9 105.0 108.1 111.2 114.5 117.8 121.1 124.6 128.1 131.7 135.4 139.1 143.0 147.0 151.0 155.1 159.4 163.8 166.2 172.8 
44 93.1 96.1 99.1 102.2 105.4 108.6 111.9 115.3 118.7 122~3 125.9 129.6 133.4 137.4 141.4 145.5 149.7 154.1 158.5 163.1 167.8 172.7 177.7 182.9 188.2 
45 99.3 102.5 105.8 109.2 112.6 116.2 119.8 123.6 127.4 131.3 135.4 139.6 143.9 148.3 152.9 157.6 162.4 167.4 172.6 177.9 183.5 189.2 195.1 201.2 207.5 
46 106 3 109.8 113.4 117.2 121.0 125.0 129.1 133.3 137.6 142.1 146 7 151.5 156.5 161.6 168.9 172.5 178.2 184.2 190.4 196.8 203.5 210.5 211.8 225.4 233.3 
47 114.3 118.3 122.4 126.6 130.9 135.4 140.1 145.0 150.0 155.3 160.7 166.4 172.3 178.5 185.0 191.8 198.9 206.3 214.2 222.4 231.0 240.0 249.5 259.5 270.0 
48 123.9 128.4 133.1 137.9 143.0 148.3 153.9 159.7 165.8 172.2 178,9 186.0 193.5 201.4 209.8 218.7 228.2 238.2 248.9 260.2 272.3 285.1 298.7 313.0 328.2 
49 135.5 140.8 146.4 152.3 158.5 165.0 172.0 179.3 187.2 195.6 204.6 214.3 224.7 235.9 248.1 261.3 275.5 290.9 307.6 325.5 344.8 365.4 387.3 410.6 435.2 

09·61293·01 



# Large IDEXX Quanti-Tray/2000 MPN Tab/e 
Wells # Small Wells Posltlve 

Positlve 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
o 26.3 26.3 27.4 28.4 29.5 30.5 31.5 32.6 33.6 34.7 35.7 36.8 37.8 38.9 39.9 41.0 42.1 43.1 44,2 45.3 46,3 47.4 46.5 49.5 
1 26.6 27.6 26.7 29.7 30.8 31.9 32.9 34.0 35.0 36.1 37.2 38.2 39.3 40.4 41.4 42.5 43.6 44,7 45.7 46.8 47.9 49.0 50.1 51.2 
2 27.9 29.0 30.0 31.1 32.2 33.2 34.3 35.4 36.5 37.5 38.6 39.7 40.8 41,9 42.9 44.0 45.1 46.2 47.3 48.4 49.5 50.6 51.7 52.8 
3 29.3 30.3 31.4 32.5 33.6 34.7 35.7 36.8 37.9 39.0 40.1 41.2 42.3 43.4 44.5 45.6 46.7 47.8 48.9 50.0 51.2 52.3 53.4 54.5 
4 30.7 31.7 32.8 33.9 35.0 36.1 37.2 38.3 39.4 40.5 41.4> 42.8 43.9 45.0 46.1 47.2 48.3 49.5 50.6 51.7 52.9 54.0 55.1 56.3 
5 32.1 33.2 34.3 35.4 36.5 37.6 38.7 39.8 41.0 42.1 43.2 44.3 45.5 46.6 47.7 48.9 50.0 51.2 52.3 53.5 54.6 55.8 56.9 58.1 
6 33.5 34.6 35.8 36.9 38.0 39.1 40.3 41.4 42.6 43.7 44.8 46.0 47,1 48.3 49.4 50.6 51.7 52.9 54.1 55.2 56.4 57,6 58.7 59.9 
7 35.0 36.2 37.3 38.4 39.6 40.7 41.9 43.0 44.2 45.3 46.5 47,7 48.8 50.0 512 52.3 53.5 54.7 55.9 57 1 58.2 59.4 60.6 61.8 
8 36.5 37.7 38.9 40.0 41.2 42.3 43.5 44.7 45.9 47.0 48.2 49.4 50.6 51.8 53.0 54.1 55.3 56.5 57.7 58.9 60,2 61.4 62.6 63.8 
9 38.1 39.3 40.5 41.6 42.8 44.0 45.2 46.4 47.6 48.8 50.0 51.2 52.4 53.6 54.8 56.0 57.2 58.4 59.7 60,9 62.1 63.4 64.6 65.8 
10 39.7 40.9 42.1 43.3 44.5 45.7 46.9 48.1 49.3 50.6 51.8 53.0 54.2 55.5 56.7 57.9 59.2 60.4 61.6 62,9 64.2 65.4 66.7 67.9 
11 41.4 42.6 43.8 45.0 46.3 47.5 48.7 49.9 51.2 52.4 53.6 54.9 56.1 57.4 58.6 59.9 61.2 62.4 63.7 65.0 66.2 67.5 68.8 70.1 
12 43.1 44.3 45.6 46.8 48.1 49.3 50.5 51.8 53.1 54.3 55.6 56.8 58.1 59.4 60.7 61.9 63.2 64.5 65.8 67.1 68.4 69.7 71.0 72.3 
13 44.9 46.1 47.4 486 49.9 51.2 52.4 53.7 55.0 56.3 57,6 58.9 60.2 61.5 62.8 64.1 65.4 66.7 68,0 69.3 70.7 72.0 73.3 74.7 
14 46.7 48.0 49.3 50.5 51.8 53.1 54.4 55.7 57.0 58.3 59.6 60.9 62.3 63.6 64.9 66 3 67.6 68.9 70.3 71.6 73.0 74.4 75.7 77.1 
15 48.6 49.9 51.2 52.5 53.8 55.1 56.4 57.6 59.1 60.4 61.6 63.1 64.5 65.8 67.2 68.5 69.9 71.3 72.6 74.0 75.4 76,8 76 2 79.6 
16 50.5 SUl 53 2 54.5 55.8 57.2 56.5 59.9 61.2 62.6 64,0 65.3 66.7 68.1 69 5 70.9 72.3 73.7 75,1 76.5 77.9 79.3 80.8 82.2 
17 52.5 53.9 55.2 56.6 58.0 59.3 60.7 62.1 63.5 64.9 66.3 67.7 69.1 70.5 71.9 73,3 74.8 76.2 77.6 79.1 80.5 82.0 83.5 84.9 
18 54,6 56 o 57.4 58 8 60.2 61.6 63.0 64.4 65.8 67.2 68.6 70,1 71.5 73.0 74.4 75.9 77.3 78.8 80.3 81.8 83.3 84.8 85.3 87 8 
19 56.8 58.2 59.6 61.0 62.4 63.9 65.3 66.7 68.2 69.7 71.1 72.6 74.1 75.5 77.0 78.5 80.0 81,5 83.1 84.6 86.1 87.6 89.2 90.7 
20 59.0 60.4 61.9 63.3 64.8 66,3 67,7 69.2 70,7 72.2 13.7 75.2 76.7 78.2 79.8 81.3 82.8 84.4 85.9 87.5 89.1 90.6 92 2 93.8 
21 61.3 62.8 64.3 65.8 67 3 68 6 70.3 71.8 73.3 74.9 76.4 77.9 79.5 81.0 82.6 84.2 85.8 67.4 69.0 90.6 92.2 93.6 95,4 97.1 
22 63.7 65.3 66.6 68.3 69.8 71.4 72.9 74.5 76.1 77.6 79.2 80.8 82.4 64.0 85.6 87.2 88.9 90.5 92.1 93 8 95.5 97.1 98.8 100.5 
23 66.3 67.8 69.4 71.0 72,5 74,1 75.7 77.3 78.9 80.5 82.1 83.8 85.4 87.1 86.7 90.4 92,1 93 8 95.5 97.2 96.9 100.6 102.3 104.1 
24 68.9 70.5 72.1 73.7 75.3 77.0 78.6 80.2 81.9 83.6 85.2 86.9 86.6 90.3 92.0 93.6 95.5 97.2 99.0 100.7 102.5 104.3 106.1 107.9 
25 71.7 73.3 75.0 76.6 78,3 80,0 81.6 83.3 85.0 86.6 88.5 90.2 92.0 93.7 95.5 97.3 99,1 100.9 102.7 104,5 106.3 108.2 110 o 111.9 
26 74.6 76.3 78.0 79.7 ll1.4 83.1 84.8 86.6 88.4 90.1 91.9 93.7 95.5 97.3 99.2 101.0 102.9 104.7 106.6 108.5 110.4 112.3 114.2 116.2 
27 77,6 79.4 81.1 82.9 84,6 86.4 88.2 90.0 91.9 93,7 95.5 97.4 99.3 101.2 103.1 105.0 106.9 1088 110.8 112.7 114.7 116,7 118.7 120.7 
28 80.8 82.6 84.4 86.2 86.1 89.9 91.8 93.7 95.6 97.5 99.4 101.3 103 3 105.2 107.2 109.2 111.2 113.2 115.2 117.3 119.3 121,4 123.5 125.6 
29 84.2 86.1 87.9 89.8 91.7 93.6 95.6 97.5 99.5 101.5 103.5 105.5 107.5 109.5 111.6 113.7 115.7 117.8 120 o 122.1 124,2 126.4 128.6 13o a 
30 87.8 89.7 91.7 93.6 95.6 97.6 99.6 101,6 103.7 105.7 107.8 109.9 112.0 114.1 116.3 118.5 120.6 122.8 125.1 127.3 129.5 131.8 134.1 136.4 
31 91.6 93.6 95.6 97.7 99.7 101.8 103.9 106.0 108.2 110.3 112.5 114.7 116.9 119.1 121.4 123.6 125.9 128.2 130.5 132.9 135.3 137.7 140.1 142.5 
32 95.7 97,7 99.9 102.0 104.2 106.3 108.5 110.7 113,0 115.2 117.5 119,8 122.1 124.5 126.8 129.2 131.6 134.0 136.5 139.0 141.5 144.0 146.6 149.1 
33 100.0 102.2 104.4 106.5 108.9 111.2 113.5 115.8 118.2 120.5 122.9 125.3 127.8 130.3 132.8 135.3 137.8 140.4 143 o 145 6 148.3 150 9 153.6 156 4 
34 104.7 107.0 109.3 111.7 114,0 116.4 118.9 121.3 123.8 126.3 128.8 131.4 134.0 136.8 139.2 141.9 144.6 147.3 150.1 152.9 155.7 158.6 161.5 164.4 
3!J 109.7 112.2 114.6 117,1 119.6 122.1 124.7 127.3 129.9 132.6 135.3 138.0 140.8 143.6 146.4 149.2 152.1 155.0 158.0 161.0 164.0 167.1 170.2 173.3 
36 115.2 117.8 120.4 123.0 125.7 128.4 131.1 133.9 136.7 139.5 142.4 145.3 148.3 151.3 154.3 157.3 160.4 163.6 166.8 170.0 173,3 176 6 179.9 183.3 
37 121.3 124.0 12a a 129.6 132.4 135.3 138.2 141.2 144.2 147.2 150.3 153.5 156.6 159.9 163.1 166.4 169.8 173.2 176.7 180.2 183.7 187.3 191.0 194.7 
38 127.9 130.8 133.8 136.8 139.9 143.0 146.1 149.3 152.6 155.9 159.2 162.6 166.1 169.6 173.2 176.8 180.4 184.2 188.0 191.8 195.7 199.6 203.7 207.7 
39 135.3 138.5 141.7 145.0 148.3 151.7 155.1 158.6 162.1 165.7 169.4 173.1 176.9 180.7 184.7 188.6 192.7 196.8 201.0 205.3 209.6 214.0 218.5 223.0 
40 143.7 147.1 150.6 154.2 157.8 161.5 165.3 169.1 173.0 177.0 181.1 185.2 189.4 193,7 1!18.1 202.5 207.0 211.7 216.4 221.1 226.0 2310 236.0 241,1 
41 153.2 157.0 160.9 164.8 168.9 113.0 177.2 181.4 185.8 190.3 194.8 199.5 204.2 209.1 214.0 219.0 224.2 229.4 234.8 240.2 245.8 251.5 257.2 263.1 
42 164.3 168.6 172.9 177.3 181.9 186.5 191.3 196.1 201.1 206.2 211.4 216.7 222.1 227.7 233.4 239.2 245.2 251.3 257.5 263.8 270,3 276 9 283,6 290.5 
43 177.5 182.3 187.3 192.4 197.6 202.9 208.4 214.0 219.8 225.8 231.8 238.1 244.5 251.0 257.7 264.6 271.7 278.9 266.3 293,8 301.5 309.4 317.4 325.6 
44 193.6 199.3 205.0 211.0 217.2 223.5 230.0 236.7 243.6 250.7 258.1 265.6 273.3 281.2 289.4 297.8 306.3 315.1 324 1 333.3 342.8 352.4 362 3 372.4 
45 214,1 220.9 227.9 235,1 242.7 2504 258.4 266.7 275.3 284.1 293.2 302.6 312.3 322.3 332.5 343,0 353.8 364,9 376.2 387.9 399.8 412.0 424.5 437.4 
46 241.5 250.0 258.9 268.2 277.8 267.7 298.1 308.8 319.9 331.4 343.3 355.5 368.1 381.1 394.5 408,3 422.5 437.0 452.0 467.4 483.3 499.5 516.3 533.5 
47 280.9 292.4 304.4 316.9 330.0 343.6 357.8 372.5 387.7 403.4 419.8 436.6 454.1 472.1 490.7 509.9 529.8 550.4 571.7 593.8 616.7 640.5 665.3 691.0 
48 344,1 360 9 378.4 396.8 416.0 436.0 456.9 478.6 SOU! 524.7 549.2 574.8 601.5 629.4 658.6 689.3 721.5 755.5 791.5 829.7 670.4 913.9 960 6 1011.1 
49 461.1 488.4 517.2 547.5 579.4 613.1 648.8 686.7 727.0 770.1 616.4 866.4 920,6 980.4 1046.24 1119.85 1203.31 1299.65 1413.60 1553.07 1732.87 1986.28 2419.17 >2419.2 
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# Large 
Wells 

Positive 
o 

2 
3 

o 
< 1 1.0 

1.0 2.0 
2.0 3 o 
3.1 4.1 
4.1 5.2 
5.2 6.3 
6.3 7.4 

2.0 
30 
4. 1 

5.1 
6.2 

4 7 8 9 10 

IDEXX Qusnti-Trsy/2000 MPN Tsble 
# Small Wells Posltlve 

13 I S 16 

16.1 
17.3 
18.5 
19.7 
21.0 

1 7 

17 1 

18 3 
19.5 
20 8 
22.0 

18 21 

21 2 
22.4 
23.7 
25.0 
26.3 

22 
22 2 

23 5 
24.~ 

26 1 

27.4 

7.4 8 5 9.6 10.7 11.8 12.8 13.9 15 o 16.1 17.2 18.3 19.4 20.5 21.6 22 7 23 8 24.9 26.0 271 26 3 29 4 30.5 31 6 32 6 33 9 
8 86 9.7 108 119 13.0 14.1 15.2 16.3 17.4 18.5 19.6 207 21.8 22.9 24.1 252 26.3 274 28.6 297 308 32.0 331 34.3 354 
9 9.6 10.9 12.0 13.1 14.2 15.3 16.4 17.5 18.7 19.8 20.9 220 23.2 24.3 25.4 266 27.7 289 30.0 31.2 323 335 34.6 35.8 37.0 
10 11.0 12.1 13.2 143 15.5 18.6 17.7 18.9 20.0 21.1 22.3 23.4 24.6 25.7 26.9 26.0 29.2 30.3 31.5 32.7 338 350 36.2 37.4 38.6 
11 12.2 13.4 14 5 15 8 16.8 17 9 19.1 20.2 21.4 22.5 23.7 24 8 26.0 27.2 28.3 29.5 30,7 319 33 o 34 2 35 4 36 6 37.8 39 o 40.2 
12 13.5 14.6 158 169 18,1 19.3 20.4 21.6 22.7 239 25.1 26.3 27.5 26.6 29,8 310 322 334 34.6 358 370 382 39.4 40.7 419 
13 14.8 160 171 18.3 195 20.6 218 23.0 24.2 25.4 26.6 27.8 29.0 302 314 32.6 338 350 36.2 375 38.7 399 411 42.4 43,6 
14 16.1 17.3 18.5 19.7 20.9 22.1 23.3 24,4 25.7 26.9 26.1 29.3 30.5 317 33.0 34.2 35.4 36.7 37,9 39.1 40.4 41 6 42.9 44.2 45A 

_____ 1.~5~---r~17~.~5--~1~8~,7~~1~9~.9~--~2~1.~1~~2~2~.3~--2~3~.~5 __ ,~2~4~.7~~2~5~,~9---=2=7~.2~~2~8~4~--~2~9~.6=---~3~0~.9~---3~2~-~1 ____ ~3~3~.3=---~374~,6~--~3~5~.~6 ____ ~3~7~.1~--~3~8~.4~--~3~9~.~6 ____ ~4~0~,9~--·-7472~2~ ___ 4f.3~.i4 ____ ~44.7 _____ 4~6~.0~--~·~7~,3~ 
16 18.9 20,1 21.3 22.6 23.8 25.0 26.2 27.5 28.7 300 31.2 32.5 33.7 35.0 36,3 37.5 38.6 40.1 41.4 42.7 440 453 466 47.9 49,2 
1 T 20 3 21.6 22.8 24.0 25.3 26.5 27.8 29.1 30.3 31.6 32 9 34.1 35.4 36.7 38J) 39 3 40.6 41 9 43.2 44 5 45.9 472 48 5 49.6 51 2 
18 218 23.1 24.3 256 269 28.1 294 30.7 32.0 33,3 34.6 35.9 37.2 38.5 39.6 41.1 42.4 43.8 45.1 46.4 476 491 505 51.9 53.2 
19 23 3 24 6 25.9 27 2 28 5 29.8 31.1 32.4 33.7 35.0 36.3 37.6 39.0 40.3 41.6 43.0 44 3 45.7 47.1 48.4 49.8 51.2 52 6 54.0 55.4 
2 o 24 9 26 2 
21 26,5 27.8 
22 28 2 29 5 
23 29 9 31.3 
24 31.7 33.1 

26 
21 
28 
29 

33.5 35 o 
35 5 36 9 
37 4 38.9 
39 5 41 o 
41 6 43 2 

30.9 
32.7 
34.5 
36 4 
38.4 
40.4 
42 6 
44 8 

39 9 
41.9 
44.1 
46 4 

33 6 
35 4 
37.3 
39.3 

36.4 
38,2 
40.2 
42.2 

39.1 
41.1 
43.1 
45.2 

48.9 
51 2 
53 6 
56 1 

41.9 
43.9 
46 o 
48.2 
50.4 
52.8 
55 2 
57.8 

75 9 
79 o 
82.3 

32 48.7 504 521 538 556 57.3 591 60.9 62.7 64,5 66.3 68.1 700 719 73.6 757 776 79.5 81.5 83.5 854 875 895 91.5 936 
33 512 53.0 547 565 583 60.1 620 638 65.7 67.6 69.5 714 733 752 77.2 792 812 83.2 852 87.3 893 91.4 935 95.7 97.8 
34 53 9 55 7 57 6 59 4 61.3 631 65.0 66.9 68.9 70.8 72.8 74 8 76.8 78.8 80 8 82 9 85.0 87 1 89 2 91.4 93.5 95.7 97 9 1001 102 4 

____ 3L_, ~~!!.!!_~~AI _.::6-::-0~.5'--__,6,2...,4~ __ 64 4 ~6~3--':-68"-;:3---:7,::0c.:.3:__7:,.:2:c·.:::3_-=,7!;;!_ 76.3 78c;.4c__ __ _;8::cO:c·,::S __ -"82 6 64 7 86 9 89 I 913 93.5 95.7 'lB o ~ _ .IQQ. ~ !!H~ H!~ ~.-_!</!·L 
36 598 61.7 637 657 677 697 111 73.8 75.9 76o ao.1 823 845 e67--'Bii9 ___ 9i2-·-93.~·-a---~;~~~"lõõ'5--~iõ29 tosJ 1011 1102 1121 

37 629 65.0 670 691 712 73.3 75.4 71.6 79.8 620 84.2 86.5 866 911 934 95.R 9R.2 100.6 1031 1056 1081 1107 1133 115.9 118,6 
38 663 68.4 706 727 74.9 71.1 79.4 81.6 63.9 662 68.6 91.0 93.4 95.8 98.3 100.8 1034 105.9 108.6 1112 1139 1166 119.4 122.2 125.0 
39 69.9 72.2 74.4 766 76.9 81.3 636 86.0 88.4 90.9 93.3 95.9 98.4 101.0 103.6 1063 109.0 111.8 114.5 117.4 1203 123,2 1261 129.2 132.2 

----~4.::;0 ____ 4-_;7~3~8~-~76"-;:--~7,::8._.5 ___ _!!~0~9~~8~3~.3~--~85~-~7--~8~8~2~~9~0~.~7--~9~3~.3~~9~57.9~-~9~87.~5~--~~0~1~.72 __ ~1~0~3~,9~--~17os~.~7~--~10~9~.~5--~1~1~2~,4~ __ 7t~l5~.~3 ____ 1~1~80,.27---~1~2~1~.2~_71~2.4~,~2 ____ 1~2~7~.3=-__ _;1~3;0~.5~--133.~7~--~1~37~.:.::0 __ ~1~4'Õ'0~3~ 
41 78.0 80.5 83.0 85.5 88.0 90.6 93.3 95.9 98.7 101.4 104.3 1071 110.0 113.0 116.0 1191 1222 125.4 126.7 1320 135.3 1388 t4:Í3 145.9 149.5 
42 82.6 85,2 67.8 90 5 93.2 96.0 98.6 101.7 104.6 107 6 110.6 113.7 116.9 120.1 123.3 126 7 130 1 133.6 137 I 140.8 144 5 148.3 152 2 156 1 160.2 
43 87.6 90.4 93.2 96,0 99.0 101.9 105.0 106.1 111.2 114.5 117.8 121.1 124.6 128.1 131 7 135 4 139.1 143.0 147 o 151.0 1551 159.4 163.8 168.2 172 8 
44 93.1 96.1 99.1 102,2 105.4 108.6 111!1 115.3 116.7 122.3 125.9 129.6 133.4 137.4 141.4 145 5 149.7 154.1 158.5 163.1 167 8 172.7 1717 182 9 188.2 
45 99.3 102.5 105.8 109 2 112.6 116.2 119.8 123,6 127.4 131.3 135.4 139.6 143.9 148.3 152.9 157 6 162.4 167.4 172.6 177.9 183 5 169.2 1951 2012 207,5 
46 106.3 109.8 113 4 117.2 121.0 125.0 129.1 133.3 137.6 142.1 146 7 151,5 156.5 161.6 166.9 172 5 118.2 184.2 190.4 196.8 203 5 210 5 217 8 225 4 233.3 
47 114.3 1183 122.4 126.6 130.9 135.4 1401 145.0 150.0 155.3 160.7 166.4 172.3 178.5 185.0 191.8 196.9 206.3 214.2 222.4 231 o 240 o 249 5 259 5 270.0 
48 123,9 128.4 133 1 137.9 143.0 148 3 153 9 159.7 165.8 172 2 176.g 186.0 193.5 201.4 209.8 216 7 228 2 238.2 248.9 260 2 272 3 285 1 298 7 313 o 328.2 
49 1355 1406 1464 1523 156.5 165.0 172.0 119.3 187.2 1956 204.6 214 3 224.7 235.9 248 1 261 3 275 5 290.9 307 6 325.5 344 8 365 4 387.3 410 6 435 2 

09~6 1293~01 



# Large IDEXX Quanti-Tray/2000 MPN Table 
Wells # Small Wells Posltlve 

Positive 25 26 27 28 211 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
o 25.3 26.3 27.4 28.4 29.5 30.5 31.5 32.6 33.6 34.7 35.7 36.8 37.8 38.9 39.9 41.0 42,1 43.1 44.2 45.3 46.3 47.4 48.5 49.5 
1 26.6 27.6 28.7 29.7 30.8 31.9 32.9 34.0 35 o 36.1 37.2 38.2 39.3 40.4 41.4 42.5 43.6 44.7 45.7 46.8 47.9 49.0 50.1 51.2 
2 27.9 29.0 30.0 31.1 32.2 33.2 34.3 35.4 36 5 37.5 38.6 39.7 40.8 41.9 42.9 44.0 45.1 46.2 47.3 48.4 49.5 50.6 51.7 52.8 
3 29.3 30.3 31.4 32.5 33.6 34.7 35.7 36.8 37.9 39.0 40.1 41.2 42.3 43.4 44.5 45.6 46.7 47.8 48.9 50.0 51.2 52.3 53.4 54.5 
4 30.7 31.7 32.8 33.9 35.0 36.1 37.2 38.3 39.4 40.5 41.6 42.8 43.9 45.0 46.1 47.2 48.3 49.5 50.6 51.7 52.9 54.0 55.1 56.3 
5 32.1 33.2 34.3 35.4 36.5 37.6 38.7 39.8 41.0 42.1 43.2 44.3 45.5 46.6 47.7 48.9 50.0 51.2 52.3 53.5 54.6 55.8 56.9 58.1 
6 33.5 34.6 35.8 36.9 38.0 39.1 40.3 41.4 42.6 43.7 44.8 46.0 47.1 48.3 49.4 50.6 51.7 52.9 54.1 55.2 56.4 57.6 58.7 59.9 
7 35.0 36.2 37.3 36.4 39.6 40.7 41.9 43.0 44.2 45.3 46.5 47.7 48.8 50.0 51.2 52.3 53.5 54.7 55.9 57.1 56.2 59.4 60.6 61.8 
8 36.5 37.7 38.9 40.0 41.2 42.3 43.5 44.7 45.9 47.0 48.2 49.4 50.6 51.8 53.0 54.1 55.3 56.5 57.7 58.9 60.2 61.4 62.6 63 8 
9 38.1 39.3 40.5 41.6 42.8 44.0 45.2 46.4 47.6 46.8 50.0 .. 51.2 52.4 53.6 54.8 56.0 57.2 58.4 59.7 60 9 62.1 63.4 64.6 65.8 
10 39.7 40.9 42.1 43.3 44.5 45.7 46.9 48.1 49.3 50.6 51.8 53.0 54.2 55.5 56.7 57.9 59.2 60.4 61.6 62.9 64.2 65.4 66.7 67.9 
11 41.4 42.6 43.8 45.0 46.3 47.5 48 7 49.9 51.2 52.4 53.6 54.9 56.1 57.4 58.6 59.9 61.2 62.4 63.7 65.0 66.2 67.5 688 70.1 
12 43.1 44.3 45.6 466 48.1 49.3 50.5 51.8 53.1 54 3 55.6 56.6 56.1 59.4 60.7 61.9 63.2 64.5 65.8 67.1 68.4 69.7 71.0 72.3 
13 44.9 46.1 47.4 48.6 49.9 51.2 524 53.7 550 56.3 57 6 58.9 60.2 61.5 62.8 64 1 65.4 66.7 66.0 69.3 70.7 72.0 73.3 74.7 
14 46.7 48.0 49.3 50.5 51.8 53.1 54.4 55.7 57.0 58.3 59 6 60.9 62.3 63.6 64.9 66.3 67.8 69.9 70.3 71.6 73.0 74.4 75.7 77.1 
15 48,6 49 9 51.2 52.5 53.8 55.1 56.4 57.8 59.1 60.4 61.8 63 1 64.5 65.8 67.2 66.5 69.9 71.3 72.6 74.0 75.4 76.8 78.2 79.6 
16 50.5 51.8 53.2 54.5 55.8 57.2 58.5 59.9 61.2 62.6 64.0 65.3 66.7 68.1 69.5 70.9 72.3 73.7 75.1 76.5 77.9 79.3 80.8 82.2 
17 52.5 53.9 55.2 56.6 58.0 59.3 60.7 62.1 63.5 64.9 66.3 67.7 69.1 70.5 71.9 73.3 74.8 76.2 77.6 79.1 80 5 62.0 83.5 84.9 
18 54.6 56.0 57.4 58.8 60.2 61.6 63.0 64.4 65 8 67.2 68.6 70.1 71.5 73.0 74.4 75.9 77.3 78.8 80.3 81.8 83.3 84.8 86.3 87.8 
19 56.8 58.2 59.6 61.0 62.4 63.9 65.3 66.7 66.2 69.7 71.1 72.6 74.1 75.5 77.0 78.5 80.0 81.5 83.1 84.6 86.1 87.6 89.2 90.7 
20 59 o 60.4 61.9 63.3 64.8 66.3 67.7 69.2 70.7 72.2 73.7 75.2 76.7 78.2 79.8 81.3 82.8 84.4 85 9 87.5 89.1 90.6 92.2 93.8 
21 61.3 62.6 64.3 65.8 67.3 68.8 70.3 71.8 73.3 74.9 76.4 77.9 79.5 81.0 82.6 84.2 85.8 87.4 89.0 90.6 92.2 93.6 95.4 97.1 
22 63.7 65.3 66.8 68.3 69.8 71.4 72.9 74.5 76 1 776 79.2 80.8 82.4 84.0 85.6 87.2 88.9 90.5 92.1 93.8 95.5 97.1 96.8 100.5 
23 66.3 67.8 69.4 71.0 72.5 74.1 75.7 77.3 78.9 80.5 82.1 83.8 85.4 87.1 66.7 90.4 92.1 93 8 95.5 97.2 98.9 100.6 102.3 104.1 
24 68.9 70.5 72.1 73.7 75.3 77.0 78.6 80.2 81.9 83.6 65.2 86.9 88.6 90.3 92.0 93.8 95.5 97.2 99.0 100.7 102.5 104.3 106.1 107.9 
25 71.7 73.3 75.0 76.6 78.3 80.0 81.6 83.3 85.0 86.8 88.5 90.2 92.0 93.7 95.5 97.3 99.1 100.9 102.7 104.5 106.3 108.2 110.0 111.9 

20 74.6 76.3 78.0 79.7 81.4 83.1 84 8 86.6 884 90.1 91.9 93.7 95.5 97.3 99.2 101.0 102.9 104.7 106.6 108.5 110.4 112.3 114.2 116.2 
27 77.6 79.4 81.1 82.9 84.6 86.4 88.2 90.0 919 93.7 95.5 97.4 99.3 101.2 103.1 105.0 106.9 108.8 110.8 112.7 114.7 116.7 118.7 120.7 
28 80.6 82.6 84.4 86.2 88.1 89.9 91 8 93.7 956 97.5 99.4 101.3 103.3 105.2 107.2 109.2 111.2 113.2 115.2 117.3 119.3 121.4 123.5 125.6 

29 64.2 86.1 87.9 89.8 91.7 93.6 95.6 97.5 99 5 101.5 103.5 105.5 107.5 109.5 111.6 113.7 115.7 117.8 120.0 122.1 124.2 126.4 128.6 130.8 
30 87.8 89.7 91.7 93.6 95.6 97.6 99.6 101.6 103.7 105.7 107.8 109.9 112.0 114.1 116.3 118.5 120.6 122.8 125.1 127 3 129.5 131.8 134.1 136 4 

31 91.6 93.6 95.6 97.7 99.7 101.8 103.9 106.0 108.2 110.3 112.5 114.7 116.9 119,1 121.4 123.6 125.9 128.2 130.5 132.9 135.3 137.7 140.1 142.5 

32 95,7 97.7 99.9 102.0 104.2 106.3 108.5 110.7 113.0 115.2 117.~ 119.8 122.1 124.5 126 8 129.2 1316 134.0 136.5 139.0 141.5 144.0 146.6 149.1 

33 100.0 102.2 104.4 106.6 108.9 111.2 113.5 115.8 118.2 120.5 122.9 125.3 127.6 130.3 132.8 135.3 137.8 140.4 143.0 145.6 148.3 150.9 153.6 156.4 

34 104.7 107.0 109.3 111.7 114.0 116.4 118.9 121.3 123.8 126.3 1288 131.4 134.0 136.6 139,2 141.9 144.6 147.3 150.1 152.9 155.7 158.6 161.5 164.4 

35 109.7 112.2 114 6 117.1 119.6 122.1 124.7 127.3 129.9 132.6 135 3 138.0 140.8 143.6 146.4 149.2 152.1 155.0 156.0 161.0 164.0 167 1 170.2 173.3 

36 115.2 117 8 120 4 123.0 125.7 128.4 131.1 133.9 136.7 139.5 142.4 145.3 148.3 151.3 154.3 157.3 160.4 163.6 166.8 170.0 173.3 176.6 179.9 183.3 

37 121.3 124.0 126.8 129.6 132.4 135 3 138.2 141.2 144.2 147.2 150.3 153.5 156.6 159.9 163.1 166.4 169.8 173.2 176.7 180.2 183.7 187.3 191.0 194.7 

38 127.9 130.8 133.6 136.8 139.9 143.0 146.1 149 3 152.6 155.9 159.2 162.6 166.1 169.6 173.2 176.8 180.4 184.2 188.0 191.8 195.7 199.6 203 7 207.7 

39 135.3 138.5 141.7 145.0 148.3 151.7 155.1 158 6 162.1 165.7 169 4 173.1 176.9 180.7 184.7 188.6 192.7 196.8 201.0 205.3 209.6 214.0 218.5 223.0 

40 143.7 147.1 150.6 154.2 157.8 161.5 165.3 169.1 173.0 177.0 181.1 185.2 169.4 193 7 198.1 202.5 207.0 211.7 216.4 221.1 226.0 231.0 236.0 241.1 

41 153.2 157.0 160.9 164.8 168.9 173.0 177.2 181.4 185.8 190 3 194.8 199.5 204.2 209.1 214.0 219.0 224.2 229.4 234.8 240.2 245.8 251.5 257.2 263.1 
42 164.3 168.6 172.9 177.3 181.9 186.5 191.3 196.1 201 1 206.2 211.4 216.7 222.1 227.7 233.4 239.2 2452 251.3 257.5 263.8 270.3 276.9 283.6 290.5 

43 177.5 182 3 187.3 192.4 197.6 202.9 208.4 214.0 219.8 225 8 231.8 238.1 244.5 251.0 257.7 264.6 271.7 278.9 286.3 293 8 301.5 309.4 317.4 325.6 

44 193.6 199.3 205.0 211.0 217.2 223.5 230.0 236.7 243.6 250.7 258.1 265.6 273 3 281.2 289.4 297.8 3063 315 1 324.1 333.3 342.8 352.4 362.3 372.4 

45 214 1 220 9 227.9 235.1 242.7 250 4 258.4 266.7 275.3 284.1 293.2 302.6 312.3 322.3 332.5 343.0 353.8 364.9 376 2 387.9 399 8 412.0 424.5 437.4 

46 241.5 250.0 258.9 268.2 277.8 287.7 298.1 308 8 319.9 331.4 343.3 355.5 368.1 381.1 394.5 408.3 422.5 437.0 452.0 467.4 483.3 499.5 516.3 533.5 

47 280.9 292.4 304.4 316 9 330.0 343.6 357.8 372.5 387.7 403.4 419.8 436.6 454.1 472.1 490.7 509.9 529.8 550.4 571.7 5938 616.7 640.5 665.3 691.0 

48 344.1 360.9 378.4 3968 416 o 436.0 456.9 478.6 501.2 524.7 549.2 574.8 601.5 629.4 658.6 689.3 7215 755.5 791.5 829.7 870.4 913.9 960.6 1011.1 

49 461.1 486.4 517.2 547.5 579.4 613.1 648.8 686.7 727.0 770.1 816.4 866.4 920.8 980.4 1046.24 1119.65 1203 31 1299.65 1413.60 .1553 07 1732.87 1986.28 2419.17 >2419.2 



# Large /DEXX Qusnti-Trsy/2000 MPN Tab/e 

Wells # Small Wells Posltive 

Positive o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 6 17 18 19 20 21 22 23 24 

o <1 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13 o 14.0 15.1 16.1 17 1 18.1 19.1 20.2 21.2 22.2 23.2 24.3 

1 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.1 9.1 10.1 11.1 12.1 13.2 14.2 15.2 16.2 17.3 18.3 19.3 20.4 21.4 22.4 23.5 24.5 25.6 

2 2.0 3.0 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 9.2 10.2 11.2 12.2 13.3 14.3 15.3 16.4 17.4 18.5 19 5 20.6 21.6 22.6 23.7 24.8 25.8 26.9 

3 3.1 4.1 5.1 6.1 7.2 8.2 9.2 10.3 11.3 12.4 13.4 14.4 15.5 16.5 17.6 18 6 19.7 20.8 21.8 22.9 23.9 25 o 26.1 27.1 28.2 

4 4.1 5.2 6.2 7 2 8.3 9.3 10.4 11.4 12.5 13.5 14.6 15.6 16.7 17.8 18.8 19 9 21.0 22.0 23 1 24.2 25.2 26.3 27.4 28.5 29.6 
5 5.2 6.3 7.3 8.4 9.4 10.5 11.5 12.6 13.7 14.7 l5.8 16.9 17.9 19.0 20.1 21.2 22.2 23.3 24.4 25.5 26.6 27.7 28.8 29.9 31.0 -
6 6.3 7.4 8.4 9 5 10.6 11.6 12.7 13.8 14.9 15.9 17.0 18.1 19.2 20.3 21.4 22 5 23.6 24 7 25.8 26 9 28 o 29 1 30.2 31.3 32.4 

7 7.4 8.5 9.6 10.7 11 8 12.8 13.9 15.0 16.1 17 2 18.3 19.4 20.5 21.6 22.7 23.8 24 9 26.0 27.1 28.3 29 4 30 5 31 6 32.8 33 9 
8 8.6 9.7 10.8 11.9 13.0 14.1 15.2 16.3 17.4 18.5 19.6 20.7 21.8 22.9 24 1 25.2 26.3 27 4 28.6 29 7 30.8 32.0 33 1 34.3 35 4 

9 9.8 10.9 12.0 13.1 14.2 15.3 16.4 17.5 18.7 19.8 20.9 22.0 23.2 24.3 25.4 26.6 27.7 28.9 30.0 31.2 32.3 33.5 34.6 35.8 37.0 

1 o 11.0 12.1 13.2 14.3 15.5 16.6 17.7 18.9 20.0 21.1 22.3 23.4 24.6 25.7 26.9 28.0 29.2 30.3 31.5 32.7 33.8 35.0 36.2 37.4 38.6 

11 12.2 13.4 14.5 15.6 16.8 17.9 19.1 20.2 21.4 22.5 23.7 24.8 26.0 27.2 28.3 29.5 30.7 31.9 33.0 34.2 35.4 36.6 37.8 39.0 40.2 

12 13.5 14.6 15.8 16.9 18.1 19.3 20.4 21.6 22.7 23 9 25.1 26.3 27.5 28.6 29.8 31.0 32.2 33.4 34.6 35.8 37.0 38.2 39 4 40.7 41 9 

1 3 14.8 16.0 17.1 18.3 19.5 20.6 21.8 23.0 24.2 25.4 26.6 27 8 29.0 30.2 31.4 32.6 33.8 35.0 36.2 37 5 38.7 39 9 41 1 42.4 43.6 

14 16.1 17.3 18.5 19.7 20.9 22.1 23.3 24.4 25.7 26.9 28.1 29.3 30.5 31.7 33.0 34.2 35.4 36.7 37.9 39.1 40.4 41.6 42 9 44.2 45.4 

15 17.5 18.7 19.9 21.1 22.3 23.5 24.7 25.9 27.2 28.4 29.6 30.9 32.1 33.3 34.6 35.8 37.1 38.4 39.6 40.9 42.2 43.4 44 7 46 o 47.3 

16 18.9 20.1 21.3 22.6 23.8 25.0 26.2 27.5 28.7 30.0 31.2 32.5 33.7 35.0 36 3 37.5 38 8 40.1 41.4 42.7 44.0 45.3 46 6 47.9 49.2 

17 20 3 21.6 22.8 24.0 25.3 26.5 27.8 29.1 30.3 31.6 32.9 34.1 35.4 36.7 38 o 39.3 40 6 41.9 43 2 44 5 45.9 4 7 2 48 5 49.8 51.2 

18 21 8 23.1 24.3 25.6 26.9 28.1 29.4 30.7 32.0 33.3 34.6 35.9 37.2 38.5 39 8 41 1 42.4 43.8 45. 1 46 4 47 8 49 1 50 5 !} 1 . ~~ 53 2 

19 23.3 24.6 25.9 27.2 28.5 29.8 31.1 32.4 33.7 35.0 36.3 37.6 39.0 40.3 41.6 43.0 44 3 45.7 47.1 48.4 49.8 51.2 52.6 54.0 55.4 

20 24.9 26.2 27.5 28.8 30.1 31.4 32.8 34.1 35.4 36.8 38.1 39.5 40.8 42.2 43.6 44.9 46.3 47.7 49.1 50.5 51.9 53.3 54 7 56.1 57.6 

21 26.5 27.8 29.2 30.5 31.8 33.2 34.5. 35.9 37.3 38.6 40.0 41.4 42.8 44.1 45.5 46.9 48.4 49.8 51.2 52.6 54.1 55.5 56 9 58.4 59.9 

22 28.2 29.5 30.9 32.3 33.6 35.0 36.4 37.7 39.1 40.5 41.9 43.3 44.7 46.2 47 6 49 o 50.5 51.9 53.4 54.8 56.3 57.8 59.3 60.7 62 2 

23 29.9 31.3 32.7 34.1 35.4 36.8 38.2 39.7 41.1 42 5 43.9 45.4 46.8 48.3 49.7 51 2 52.7 54.2 55.6 57.1 58.6 60.2 61.7 63.2 64.7 

24 31.7 33.1 34.5 35.9 37.3 38.8 40.2 41.6 43.1 44.6 46.0 47.5 49.0 50.5 51.9 53.4 55 o 56.5 58.0 59.5 61.1 62.6 64.2 65.8 67.3 

25 33.5 35.0 36.4 37.9 39.3 40.8 42.2 43.7 45.2 46.7 48.2 49.7 51.2 52.7 54.3 55.8 57.3 58.9 60.5 62.0 63.6 65.2 66.8 68.4 70.0 
26 35.5 36.9 38.4 39.9 41.3 42.8 44.3 45.9 47.4 48.9 50.4 52.0 53.5 55'.1 56.7 58.2 59.8 61.4 63.0 64.7 66.3 67.9 69.6 71.2 72.9 

27 37.4 38.9 40.4 41.9 43.5 45.0 46.5 48.1 49.6 51.2 52.8 54.4 56.0 57.6 59.2 60.8 62 4 64.1 65.7 67.4 69 1 70.8 72.5 74.2 75.9 

28 39.5 41.0 42.6 44.1 45.7 47.2 48.8 50.4 52.0 53.6 55.2 56.9 58.5 60.1 61.8 63.5 65.2 66.9 68.6 70.3 72.0 73.7 75.5 77.3 79.0 
29 41.6 43.2 44.8 46.4 48.0 49.6 51.2 52.8 54.5 56.1 57.8 59.5 61.2 62.9 64.6 66.3 68.0 69.8 71.5 73.3 75.1 76.9 78.7 80.5 82.3 
30 43.9 45.5 47.1 48.7 50 4 52.0 53.7 55.4 57.1 58.8 60.5 62.2 64.0 65.7 67.5 69.3 71.0 72.8 74.7 76.5 78.3 80.2 82.1 84.0 85.9 
31 46.2 4 7.9 49.5 51.2 52.9 54.6 56.3 58.1 59.8 61.6 63.3 65.1 66.9 68.7 70.5 72.4 74.2 76.1 78.0 79 9 81.8 83 7 85 7 87.6 89.6 
32 48 7 50.4 52.1 53.8 55.6 57.3 59.1 60.9 62.7 64.5 66.3 68.1 70.0 71.9 73.8 75 7 77 6 79.5 81.5 83.5 85.4 87.5 89 5 91.5 93.6 
33 51.2 53.0 54.7 56.5 58.3 60.1 62.0 63.8 65.7 67.6 69.5 71.4 73.3 75.2 77 2 79.2 81.2 83.2 85 2 87 3 89.3 91.4 93 5 95.7 97.8 
34 53.9 55.7 57.6 59.4 61.3 63.1 65.0 66.9 68.9 70.8 72.8 74.8 76.8 78.8 80.8 82.9 85.0 87.1 89.2 91.4 93.5 95.7 97.9 100.1 102.4 
35 56.8 58.6 60.5 62.4 64.4 66.3 68.3 70.3 72.3 74.3 76.3 78.4 80.5 82.6 84.7 86.9 89.1 91.3 93.5 95.7 98.0 100.3 102.6 105.0 107.3 
36 59.8 61.7 63.7 65.7 67.7 69.7 71.7 73.8 75.9 78 o 80.1 82.3 84.5 86.7 88.9 91.2 93.5 95.8 98.1 100.5 102.9 105.3 107 7 110.2 112.7 
37 62.9 65.0 67.0 69.1 71.2 73.3 75.4 77.6 79.8 82.0 84.2 86.5 88.8 91.1 93.4 95.8 98.2 100 6 103.1 105.6 108.1 110.7 113.3 115.9 118.6 
38 66.3 68.4 70.6 72.7 74.9 77.1 79.4 81.6 83.9 86.2 88.6 91.0 93.4 95.8 98.3 100.8 103.4 105.9 108.6 111.2 113.9 116.6 119.4 122.2 125.0 
39 69.9 72.2 74.4 76.6 78.9 81.3 83.6 86.0 88.4 90.9 93.3 95.9 98.4 101.0 103.6 106.3 109.0 111.8 114.5 117.4 120.3 123.2 126.1 129.2 132.2 
40 73.8 76.2 78.5 80.9 83.3 85.7 88.2 90.7 93.3 95.9 98.5 101.2 103.9 106.7 109.5 112.4 . 115.3 118.2 121.2 124.2 127.3 130.5 133.7 137.0 140.3 
41 78.0 80.5 83.0 85.5 88.0 90.6 93.3 95.9 98.7 101.4 104.3 107.1 110.0 113.0. 116.0 119.1 122.2 125.4 128.7 132.0 135.3 138.8 142.3 145.9 149.5 
42 82.6 85.2 87.8 90.5 93.2 96.0 98.8 101.7 104.6 107.6 110.6 113.7 116.9 120.1 123.3 126 7 130 1 133.6 137.1 140.8 144.5 148.3 152 2 156.1 160.2 
43 87.6 90.4 93.2 96.0 99.0 101.9 105.0 108.1 111.2 114.5 117.8 121.1 124.6 128.1 131.7 135 4 139.1 143.0 147.0 151.0 155.1 159.4 163.8 168.2 172.8 
44 93.1 96.1 99.1 102.2 105.4 108.6 111.9 115.3 118.7 122.3 125.9 129.6 133.4 137.4 141.4 145.5 149.7 154.1 158.5 163.1 167.8 172.7 177.7 182.9 188.2 
45 99.3 102.5 105.8 109.2 112.6 116.2 119.8 123.6 127.4 131.3 135.4 139.6 143.9 148.3 152.9 157.6 162.4 167.4 172.6 177.9 183.5 189.2 195.1 201.2 207.5 
46 106.3 109.8 113.4 117.2 121.0 125.0 129.1 133.3 137.6 142.1 146.7 151.5 156.5 161.6 166.9 172.5 178.2 184.2 190.4 196.8 203.5 210.5 217.8 225.4 233.3 
47 114.3 118.3 122.4 126.6 130.9 135.4 140.1 145.0 150.0 155.3 160.7 166.4 172.3 178.5 185.0 191 8 198.9 206.3 214.2 222.4 231.0 240.0 249.5 259.5 270.0 
48 123.9 128.4 133.1 137.9 143.0 148.3 153.9 159.7 165.8 172.2 178.9 186.0 193.5 201.4 209.8 218.7 228.2 238.2 248.9 260.2 272.3 285 1 298.7 313.0 328.2 
49 135.5 140.8 146.4 152.3 158.5 165.0 172.0 179.3 187.2 195.6 204.6 214.3 224.7 235.9 248.1 261.3 275.5 290.9 307.6 325.5 344.8 365 4 387.3 410.6 435.2 

09-61293-01 



# Large IDEXX Quanti-Tray/2000 MPN Table 
Wells # Small Wells Posltlve 

Positive 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 
o 25.3 26.3 27.4 28.4 29.5 30.5 31.5 32.6 33.6 34.7 35.7 36.8 37.8 38.9 39.9 41.0 42.1 43.1 44.2 45.3 46.3 47.4 48.5 49.5 
1 26.6 27 6 28.7 29.7 30 8 31.9 32.9 34.0 35.0 36.1 37.2 38.2 39.3 40.4 41.4 42.5 43.6 44.7 45.7 46.8 47.9 49.0 50.1 512 
2 27.9 29 o 30.0 31.1 32.2 33.2 34.3 35.4 36.5 37.5 38.6 39.7 40.8 41.9 42.9 44.0 45.1 46.2 47.3 48.4 49.5 50.6 51.7 528 
3 29.3 30.3 31.4 32.5 33.6 34.7 35.7 36.8 37.9 39.0 40.1 41.2 42.3 43.4 44.5 45.6 46.7 47.8 48.9 50.0 51.2 52.3 53.4 54.5 
4 30.7 31.7 32.8 33.9 35.0 36.1 37.2 38.3 39.4 40.5 41.6 42.8 43.9 45.0 46.1 47.2 48.3 49.5 50.6 51.7 52.9 54.0 55.1 56.3 
5 32.1 33 2 34.3 35.4 36.5 37.6 38.7 39.8 41.0 42.1 43.2 44.3 45.5 46.6 47.7 48.9 50.0 51.2 52.3 53.5 54.6 558 56.9 58.1 
6 33.5 34 6 35.8 36.9 38.0 39.1 40.3 41 4 42.6 43.7 44.8 46.0 47.1 48.3 49.4 50.6 51.7 52.9 54.1 552 56.4 57.6 58.7 59.9 
7 35.0 36.2 37 3 38.4 39 6 40.7 41.9 430 44.2 45.3 46.5 47.7 46.6 50.0 51.2 52.3 53.5 54.7 55.9 57.1 58.2 59.4 60 6 61.8 
8 365 37 7 38 9 40.0 41.2 42.3 43.5 44.7 45.9 47 o 48.2 49.4 50.6 51.8 53.0 54.1 55.3 56.5 57 7 58.9 60 2 61.4 62.6 63.8 
9 38.1 39.3 40 5 41.6 42.8 44.0 45.2 46.4 47.6 48 8 50.0 51.2 52.4 53.6 54.8 56.0 57.2 58.4 59.7 60.9 62 1 63.4 64.6 65,8 
10 39.7 40.9 42.1 43.3 44.5 45.7 46.9 48 1 49.3 50.6 51.8 53.0 54.2 55.5 56.7 57.9 59.2 60.4 61.6 62.9 64.2 65.4 66.7 67.9 
11 41.4 42.6 43.8 45.0 46 3 47.5 48.7 49.9 51.2 52 4 53.6 54.9 56.1 57.4 58 6 59.9 61.2 62.4 63.7 65.0 66.2 67.5 68.8 70,1 
12 43.1 44.3 45.6 46.8 48 1 49.3 50.5 51.8 53.1 54.3 55.6 56.8 58.1 59.4 60.7 61.9 63.2 64.5 65 8 67.1 684 69.7 710 72.3 
13 44.9 46.1 47.4 48.6 49 9 51.2 52.4 53.7 55 o 56 a 57.6 58.9 60.2 61.5 62.8 64.1 65.4 66.7 68 o 69.3 70.7 72.0 73.3 74.7 
14 46.7 48.0 49.3 50.5 51.8 53.1 54.4 55.7 57 o 58.3 59.6 60.9 62.3 63.6 64.9 66.3 67.6 68.9 70.3 716 73 o 74.4 75 7 77.1 
1$ 48.6 49.9 51.2 525 53 8 55.1 56.4 57.8 59.1 60.4 61.8 63.1 64 5 65.8 67.2 68.5 69.9 71.3 72 6 74.0 75.4 16.8 78.2 79 6 
16 50.5 51.8 53.2 54.5 55.8 57.2 58.5 59.9 61.2 62.6 64.0 65.3 66 7 68.1 69.S 70.9 72.3 73.7 75.1 76 5 77.9 79.3 80.8 82.2 
17 52.5 53.9 55.2 566 58.0 59.3 60.7 62.! 63.5 64.9 66.3 67.7 69.1 70.5 71.9 73.3 74.8 76.2 77.6 79.1 805 82.0 83.5 84.9 
18 54.6 56.0 57.4 58.8 60.2 61.6 63.0 64.4 658 67 2 68.6 70.1 71.5 73 o 74.4 75.9 77.3 78.8 80.3 81.8 83 3 84.8 86.3 87.8 
19 56.8 58.2 59.6 61.0 62.4 63.9 65.3 66.7 68.2 69.7 71.1 72.6 74.1 75.5 77.0 78.5 80.0 81.5 83.1 84.6 86.1 87.6 89.2 90.7 
20 59 o 60.4 61.9 63.3 64.8 66 3 67.7 69.2 70.7 72.2 73.7 75.2 76.7 782 79.8 81.3 82.8 84.4 85.9 87.5 89,1 90.6 92.2 93.8 
21 613 62.8 64.3 65.8 67.3 68.6 70.3 71.8 73.3 74.9 76.4 77.9 79.5 81.0 82.6 84.2 85 8 87.4 89.0 90.6 92.2 93.8 95.4 97.1 
22 63 7 65.3 66.8 68.3 69.8 71.4 72.9 74.5 76.1 77.6 79.2 80.8 82.4 84.0 85.6 87.2 88.9 90.5 92.1 938 95.5 97.1 98 8 100 5 
23 66 3 67 8 69.4 71.0 72.5 74 1 75.7 77.3 78 9 80 5 82 I 83 8 85.4 87. t 88 7 90.4 92.1 938 95.5 97 2 98 9 100 6 102.3 104.1 
24 68 9 70 5 72.1 73.7 75.3 770 78.6 80.2 81.9 83.6 85 2 86.9 88.6 90.3 92.0 93.8 95.5 97.2 99.0 100.7 102.5 104.3 106 t 107.9 

25 71.7 73.3 75.0 76 6 783 80.0 81.6 83.3 85.0 86.8 88 5 90.2 92.0 93.7 95.5 97.3 99.1 100.9 102 7 104.5 106.3 108.2 110 o 111.9 

26 74.6 76.3 78.0 79.7 81.4 83.1 84.8 86.6 88.4 90 1 91.9 93.7 95.5 97.3 99.2 101.0 102.9 104.7 106 6 108 5 110.4 112.3 114.2 116.2 
27 77.6 79 4 81.1 82.9 84.6 86.4 88,2 90.0 91.9 93.7 95.5 97.4 99.3 101.2 103.1 105.0 1069 108.8 110.8 112.7 114.7 116.7 118.7 120.7 

211 80.8 82 6 84.4 86.2 88.1 89.9 91 8 93.7 95.6 97.5 99.4 101.3 103.3 105.2 107.2 109.2 111.2 113 2 115 2 117.3 119.3 121.4 123.5 125.6 

211 84.2 86.1 879 89.8 91.7 93.6 95 6 97.5 99.5 101.5 103.5 105.5 107.5 109 5 tt 1.6 113,7 115.7 117.8 120.0 122.1 124.2 126.4 128.6 130.8 

30 87.8 89.7 91.7 93.6 95.6 97.6 99.6 101.6 103,7 105.7 107.8 109.9 112.0 114.1 116.3 118.5 120.6 122.8 125.1 1273 129.5 131.8 134.1 136 4 

31 91.6 93.6 95.6 97.7 99.7 101.8 103.9 106.0 108 2 110.3 112.5 114.7 116,9 119.1 121.4 123.6 125.9 128.2 130.5 132.9 135.3 137.7 140.1 142.5 

32 95.7 97.7 99.9 102.0 104.2 106.3 108.5 110.7 113 o 115.2 117.5 119.8 122.1 124.5 126.8 129.2 131.6 134.0 136.5 139.0 141.5 144.0 146.6 149.1 

33 100.0 102 2 104.4 106.6 108.9 111 2 113.5 115.8 118.2 120.5 12:2.9 125.3 127.8 1303 132.8 135.3 137.8 140.4 143.0 145.6 148.3 150.9 153 6 156.4 

34 104.7 107.0 109.3 111.7 114.0 116.4 118 9 121.3 123 8 126.3 128.8 131.4 134 o 136.6 139.2 141.9 144 6 147.3 150.1 152.9 155.7 158.6 161.5 164.4 

35 109.7 t 12.2 114 6 117.1 119.6 122.1 124.7 127.3 129.9 132.6 135.3 138.0 140.8 143.6 146.4 149.2 152.1 155 o 158.0 161.0 164.0 167.1 110.2 1733 
36 115.2 117.8 120.4 123.0 125.7 128.4 131.1 133,9 136.7 139.5 142.4 145.3 1483 1513 154.3 157.3 160.4 163.6 166.8 170.0 173.3 176.6 179.9 183.3 
37 121.3 124.0 126.8 129.6 132 4 135.3 138.2 141.2 144.2 147.2 150.3 153.5 156.6 159.9 163.1 166.4 169.8 173 2 176.7 180.2 183.7 187.3 191.0 194.7 

38 127.9 130.8 133.8 136.8 139.9 143.0 146.1 149.3 152.6 155 9 159.2 162.6 166,1 169.6 173.2 176.8 180.4 184.2 188.0 191.8 195.7 199.6 203 7 207.7 

39 1353 138.5 141.7 145.0 148.3 151.7 155,1 158 6 162.1 165.7 169.4 173.1 176.9 180.7 184.7 188.6 192.7 1968 201.0 205.3 209.6 214.0 216.5 223.0 
40 143.7 147.1 150.6 154.2 157.8 i61.5 165.3 169 1 173.0 177.0 181.1 185.2 189.4 193.7 198.1 202.5 207.0 211.7 216.4 221 1 226.0 231.0 236.0 241.1 

41 153.2 157.0 160.9 164,8 168.9 173.0 177.2 181.4 185.8 1903 194.8 199.5 204.2 209.1 214.0 219.0 224,2 229.4 234.8 240.2 245.8 251.5 257 2 263.1 

42 164.3 168.6 172 9 177.3 181.9 186 5 191.3 196.1 201.1 206.2 211.4 216.7 222.1 227.7 233.4 239.2 245.2 251.3 257.5 263.8 270.3 276.9 283.6 290.5 

43 177.5 182.3 187.3 192.4 197.6 202.9 208.4 214.0 219.8 225.8 231.8 238.1 244.5 251.0 257.7 264.6 271.7 278 9 286.3 293.8 301.5 309.4 317.4 325.6 

H 193.6 199 3 205.0 211.0 217.2 223.5 230.0 236 7 243 6 250.7 258.1 265.6 273.3 281.2 289.4 297.8 306.3 315.1 324.1 333.3 342.8 352.4 362.3 372.4 

45 214.1 220 9 227.9 235.1 242.7 250.4 258.4 266.7 275.3 284.1 293.2 302.6 312.3 322.3 332.5 343.0 353.8 364.9 376.2 387.9 399.8 412.0 424.5 437.4 

46 241.5 250.0 258.9 268.2 277.8 287.7 298.1 308.8 319.9 331.4 343.3 355.5 368,1 381.1 394.5 408.3 422.5 437.0 452 o 467.4 483.3 499.5 516.3 533.5 

47 280 9 292 4 304 4 316.9 330.0 343.6 357 8 372 5 387.7 403.4 419.8 436.6 454.1 472.1 490.7 509.9 529.8 550.4 571.7 593.8 616.7 640.5 665.3 691.0 

48 344.1 360.9 378 4 396.8 416.0 436.0 456.9 478.6 501.2 524 7 549.2 574.8 601.5 629.4 658.6 689.3 721.5 755.5 791.5 829.7 870 4 913.9 960.6 1011.1 

49 461.1 488.4 517 2 547.5 579.4 613.1 648.8 686.7 727.0 710.1 816.4 866.4 920.8 980.4 1046.24 1119.85 1203.31 1299.65 1413.60 ,1553.07 1732.87 1986.28 2419.17 >2419.2 

09·61293-01 



Anexo 9 

Meios de cultura e reagentes utilizados 

Determinação de Salmonel/a 

Ágar Xilose lisina desoxicolato, segundo Taylor (ágar XLD) -Marca Difco 

Fórmula: 

Extrato de levedura 

L-lisina 

Xilose 

Lactose 

Sacarose 

Desoxicolato de sódio 

Citrato férrico amoniacal 

Tiossulfato de sódio 

Cloreto de sódio 

Vermelho de fenol 

Ágar 

Água destilada 

Preparo 

3,0 g 

5,0 g 

3,75 g 

7,5 g 

7,5 g 

2,5 g 

0,8 g 

6,8 g 

5,0 g 

0,08 g 

15,0 g 

1000 mL 

pH final de 7,4 ± 0,2 a 25°C 

Foram dissolvidos 57g do meio desidratado em 1000 mL de água destilada 

fria, deixando em repouso cerca de 15 minutos, após repouso foi submetido a 

aquecimento para completa dissolução do ágar. Estabilizou-se a temperatura a 

55 a 60°C e então foi realizada a distribuição, em fluxo laminar, de 12 mL em 

placas de Petri descartáveis estéreis. A armazenagem foi feita em geladeira por 

no máximo 2 semanas. 



Caldo selenito novobiocina -Marca Difco 

Fórmula: 

Triptona 

Lactose 

Fosfato de sódio dibásico anidro (Na2HP04) 

Selenita de sódio 

Novobiocina sódica 

Água destilada 

pH final 7,0 ± 0,2 a 25°C 

Preparo 

5,0 g 

4,0 g 

10,0 g 

4,0 g 

0,04g 

1000 ml 

Foram dissolvidos 23g do meio desidratado em 1 000 ml de água destilada fria 

e submetido a aquecimento para completa dissolução do meio, sem atingir a 

temperatura de ebulição, e adicionou-se 0,04g de novobiocina sódica. Volumes 

de 100 ml foram distribuídos ,assepticamente, em erlenmeyers previamente 

esterilizados e tamponados. O armazenamento foi feito em geladeira por no 

máximo 1 semana. 

Determinação de Colifagos 

Caldo de soja triptona glicerinado -Marca Difco 

Fórmula: 

Triptona 

Peptona de soja 

Dextrose 

Cloreto de sódio (NaCI ) p.a. 

Fosfato dipotássico anidro {K2HP04) p.a. 

Água destilada 

pH final7,3 

17,0 g 

3,0 g 

2,5 g 

5,0 g 

2,5 g 

1000 ml 



Preparo 

Foram dissolvidos 30g do meio desidratado em 1 000 ml de água destilada fria 

e submetido a aquecimento para completa dissolução do meio, sem atingir a 

temperatura d ebulição. Estabilizou-se a temperatura a 25°C e então 

acrescentou-se ao meio 10% de glicerina p.a. O meio foi autoclavado a 121 °C 

por 15 minutos. Armazenou-se em geladeira. 

Ágar soja e triptona - Marca Difco 

Fórmula: 

Triptona 

Peptona de soja 

Cloreto de sódio (NaCI ) p.a. 

Fosfato dipotássico anidro (~HP04) p.a. 

Ágar 

Água destilada 

pH final7,3 

Preparo 

15,0 g 

5,0 g 

5,0 g 

2,5 g 

15,0 g 

1000 ml 

Dissolveu-se 30g do meio desidratado em 1000 ml de água destilada fria e 

aqueceu-se o meio em banho-maria, agitando-se freqüentemente até completa 

dissolução do ágar. Efetuou-se a autoclavação a 121 °C por 15 minutos, após 

esterilização, a temperatura do meio foi estabilizada a 45 °C e distribuídos, 

assepticamente, volumes de 20 a 25 mL em placas de Petri descartáveis 

estéreis. O armazenamento foi feito em geladeira por no máximo 2 semanas. 

Ágar de soja triptona modificado - Marca Difco 

Fórmula: 

Triptona 

Peptona 

17,0 g 

3,0 g 



Dextrose 

Cloreto de sódio (NaCI ) p.a. 

Fosfato dipotássico anidro (~HP04) p.a. 

Nitrato de amônia (NH4N03) p.a. 

Nitrato de estrôncio (Sr(N03)2) p.a. 

Ágar 

Água destilada 

pH final7,3 

Preparo 

2,5 g 

5,0. g 

2,5 g 
1,6 g 

0,21 g 

15,0 g 

1000 ml 

Foram dissolvidos 30g do meio desidratado em água destilada fria e ele foram 

adicionados 2,5g de dextrose, 1 ,6g de nitrato de amônia e 0,21g de nitrato de 

estrôncio. Deixou-se em repouso por 15 minutos e aquecido, não se deixando 

chegar a temperatura de ebulição, até completa dissolução do ágar. Volumes 

de 5,5 ml foram distribuídos em tubos de ensaio de 16mm x 150 mm.Os tubos 

foram tamponados e autoclavados a 121 °C por 15 minutos. Após autoclavagem 

foram armazenados em geladeira. 

Preparo da cultura hospedeira Escherichia co/i C (ATCC n° 13 706) 

Colheu-se um inóculo da cultura estoque de E co/i C, contida em tubo com 

ágar de soja e triptona, e transferiu-se para 1 O ml de caldo de soja e triptona 

glicerinado. Incubou-se o meio com inóculo a 35°C por um período de 18 a 24 

horas. Após o período de incubação, transferiu-se o crescimento bacteriano, 

assepticamente, para frasco contendo 25 ml de caldo de soja e triptona 

glicerinado e incubou-se a a 35°C até obter a leitura óptica, em 

espctrofotômetro calibrado com caldo de soja e triptona glicerinado estéril, de 

0,5 a 520nm,correpondendo a 1x109 E co/i/ml. A cultura bacteriana foi 

estocada em freezer,-20 °C, por um período máximo de 6 semanas. 



Ãgar Lúria ( ágar conservação) 

Fórmula: 

Triptona 

Extrato de levedura 

Cloreto de sódio (NaCI) p.a. 

Ágar 

Água destilada 

Preparo 

pH final7,0 ± 03 

1,0 g 

0,4 g 
1,0 g 

1,5 g 

100 ml 

Os reagentes foram pesados em balança analítica transferidos a um erlenmeyer 

de 250 ml e a eles acrescentou-se 1 00 ml de água destilada fria e repousando 

por 15 minutos. O meio foi aquecido para completa dissolução do ágar, sem 

atingir a temperatura de ebulição. Após completa dissolução, foram transferidos 

volumes de 5 ml a tubos de 12mm x 120mm, tamponados e esterilizados a 

121 °C por 15 minutos. Após esterilização e enquanto o meio ainda estava 

quente, foram colocados em posição inclinada até completa solidificação e 

armazenados em geladeira. 

Determinação de ovos de helmintos 

Solução de sulfato de zinco 33% 

Dissolveu-se 454g de sulfato de zinco (ZnS04) em 1000 ml de água destilada e 

verificou-se a densidade da solução com densímetro, sendo esta de 1 ,8. 

Solução de ácido sulfúrico O, 1 N 

Diluiu-se 3 ml de H2S04 concentrado e completou-se o volume para 1 000 ml 

com água destilada em balão volumétrico de 1 OOOmL.Armazenou-se no próprio 

balão volumétrico em local seco e arejado. 



Reagentes para ensaios moleculares 

TEII (Tampão Tris-EDTA) 

Tris-HCI pH 8,0 1 O mM 

EDTApH8,0 1 mM 

80810% 

Dodecil sulfato de sódio, solução a 1 0% em água destilada 

Ajuste de pH para 7,2 

TE 11 {Tampão Tris-EDTA) 

Tris-HCI pH 8,0 1 O mM 

EDTA pH 8,0 O, 1 mM 

Agarose 1,5% 

Agarose 1 ,5 g 

TBE 1X 100 ml 

Agarose 1 ,8% 

Agarose 1 ,8 g 

TBE 1X 100 ml 

T AE (Tampão Tris-Acetato-EDT A) 

Solução 50X (estoque) 

Tris-base 

Ácido acético glacial 

EDTA-Na2 pH 8,0 

Água destilada q.s.q 

242g 

57,1 ml 

100ml 

1000 ml 



Solução de brometo de etídeo 1% 

EtBr 1,0 g 

Água destilada 1 00 mL 

(essa solução foi armazenada em frasco escuro ,protegido da luz) 

Corante Vistra Greem 

Usosem diluição,segundo instruções do fabricante. 

TBE 10X 

Tris-borato 

EDTA 

Ajuste de pH para 8, O 

89,0mM 

2,0mM 

Solução de azui de bromofenol 

Azul de bromofenol 0,25% 

Glicerol 60 % 

DNA ladder 1 ,O J.J.Q/JJ.L 

Lote 11 033-8, Gibco 

Enzima Taq DNA polimerase 

Lote 136124,Promega, Wl, USA 

MgCI2 10X, dNTP's e tampão de Taq, provenientes do kit Promega. 


