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RESUMO
O protozoário parasita Cryptosporidium emergiu como um dos mais
importantes contaminantes da água responsável por vários surtos de
criptosporidiose, afetando mais de 427.000 indivíduos em todo o mundo. Até
hoje, pelo menos oito espécies do gênero Cryptosporidium foram descritas,
mas somente o C. parvum têm sido associado às doenças gastroentestinais
em humanos. A criptosporidiose pode ser fatal para imunocomprometidos e
pode debilitar severamente indivíduos imunocompetentes. Os oocistos de
Cryptosporidium são resistentes às pressões ambientais, podendo sobreviver
por vários meses no ambiente aquático e são também resistentes à
desinfecção por cloro utilizada no tratamento convencional de água. Este
estudo teve como objetivos determinar a ocorrência e densidade de
Cryptosporidium em amostras de água superficiais e tratadas (após
floculação, coagulação, sedimentação, filtração e desinfecção) coletadas em
duas Estações de Tratamento de Água da cidade de São Paulo. A relação
entre os parâmetros da qualidade da água e a ocorrência de oocistos de
Cryptosporidium também foi analisada. As amostras de água foram coletadas
em intervalos mensais durante o período de um ano. Estas amostras foram
concentradas por "precipitação do carbonato de cálcio" (VESEY et alii, 1993a)
e através da técnica da "membrana filtrante" (ALDOM & CHAGLA, 1994). Os
oocistos foram identificados pela técnica de imunofluorescência direta e a
presença destes foi confirmada por microscopia de contraste de fase. Os
níveis de coliformes totais e E.coli nas amostras de água foram determinados
pela técnica dos tubos múltiplos, empregando substrato fluorogênico e
cromogênico (Colilert 18, Iddex). De um total de 24 amostras analisadas, de
cada tipo de água (sendo 12 de cada Estação de Tratamento de Água), os
oocistos foram detectados em 75% das amostras de água bruta e em 12,5%
das amostras de água tratada, quando estas foram concentradas por
precipitação química e em 73,91% das amostras de água bruta e 33,33% das
amostras das água tratada, quando as mesmas foram concentradas pela
técnica da membrana filtrante. A densidade de oocistos de Cryptosporidium

não apresentou correlação significativa com indicadores microbiológicos e os
parâmetros físico-químicos de qualidade da água (p > 0,05). Os resultados
obtidos sugeriram que o tratamento de água convencional é ineficaz para a
remoção de oocistos, ressaltando a necessidade de estabelecer programas
de gerenciamento em bacias hidrográficas (mananciais) que efetivamente
garantam a baixa densidade de oocistos de Cryptosporidium em águas
superficiais captadas para abastecimento.
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