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Manter os consumidores seguros  

Os consumidores têm dúvidas e preocupações relativas à água perante a pandemia de 

COVID-19. Muitas das questões advêm do tratamento inadequado que a comunicação 

social faz de relatórios ou investigações. De acordo com a informação mais recente da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e da Organização das Nações Unidas (ONU), a 

água não é um veículo de transmissão do vírus SARS-CoV-2. 

 

Água potável 

Todas as evidências disponíveis demonstram que a água potável que consumimos está 

protegida do vírus. 

Se a água que consome tem origem subterrânea, o aquífero está coberto por camadas 

de rochas e de solo, estando, por isso, protegida de contaminação. 

Caso a água da torneira provenha de origens superficiais, as Entidades Gestoras de 

Água garantem um tratamento por diversas etapas, que inclui, no mínimo, a 

coagulação, filtração e desinfeção. A nossa experiência e resultados de investigação 

indicam que qualquer vírus potencial é eliminado eficaz e eficientemente através deste 

sistema multibarreiras. 

De forma a garantir que a água que fornecem é boa e segura, as Entidades Gestoras 

fazem análises regularmente. 

 

Águas residuais 

Também de acordo com a investigação mais recente, o risco direto de transmissão de 

COVID-19 através das fezes de pessoas infetadas parece ser muito reduzido. Até à data, 

não é conhecido qualquer caso de transmissão do vírus via fecal-oral. 

Sabemos que existem muitos estudos a decorrer durante esta crise. Os institutos 

holandeses KWR e RIVM anunciaram, a 25 março de 2020, que detetaram fragmentos 

de ARN (material genético do vírus) nas águas residuais brutas. O facto foi confirmado 

por uma análise ao caudal influente de nove Estações de Tratamento de Águas Residuais 

(ETAR) em Flandres (na Bélgica), análise essa que também revelou que o efluente 

tratado estava isento de ARN. 
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Deve ser claramente enfatizado que a presença de vestígios de ARN não está 

relacionada com nenhum vírus “vivo” ou infecioso. 

Todas as informações disponíveis revelam que as pessoas que trabalham com águas 

residuais estão devidamente protegidas quando respeitam as regras de saúde e de 

segurança, bem como quando usam os equipamentos de proteção individual (EPI). 

A crise atual pode prejudicar o fornecimento normal de EPI. Nesse sentido, a União 

Europeia e as autoridades de cada país devem assegurar que os profissionais de águas 

residuais são considerados críticos e que têm acesso prioritário a EPI suficientes e 

adequados.  

 

Pode fazer a sua parte 

Os consumidores domésticos devem descarregar pela sanita apenas urina, fezes e papel 

higiénico, tomando as precauções habituais na eliminação responsável de resíduos 

biológicos (humanos). Todos os outros resíduos como toalhitas, papel de cozinha e luvas 

de látex ou de plástico, devem ser colocadas no contentor do lixo, juntamente com 

outros excedentes domésticos. 

As Entidades Gestoras de toda a Europa têm registado um aumento deste tipo de 

resíduos nas infraestruturas de saneamento. Ao bloquearem canos, tubagens e bombas, 

os referidos resíduos provocam obstruções e inundações no esgoto. Ajude-nos a manter 

o funcionamento adequado das infraestruturas de águas residuais. 

Dirigida a todos os consumidores dos serviços de água da Europa a mensagem é clara: 

os serviços de água potável e de saneamento são seguros e assim se mantêm, estando 

nós a trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que os mesmos continuem a 

ser fornecidos como sempre! 

 

Mais informação 
~ https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-

management-for-covid-19 

~ https://www.unwater.org/covid-19-water-and-sanitation-related-information/ 

~ https://iwa-network.org/news/information-resources-on-water-and-covid-19/ 

~ https://www.dutchwatersector.com/news/sewage-water-as-indicator-for-

spreading-of-covid-19 

~ https://smartwatermagazine.com/news/kwr/gertjan-medema-kwr-sars-cov2-

other-coronaviruses-are-not-spread-water-cycle 

~ https://www.kwrwater.nl/en/actueel/drinking-water-very-well-protected-

against-coronavirus/ 

~ https://www.kwrwater.nl/en/actueel/what-can-we-learn-about-the-corona-

virus-through-waste-water-research/ 

~ https://www.rivm.nl/nieuws/nieuwe-coronavirus-aangetroffen-in-rioolwater (in 

Dutch). 
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Sobre a EurEau 

A EurEau é a voz do setor da água na Europa. Representamos as 

Entidades Gestoras de 29 países europeus, desde o setor público ao 

privado. 

Os nossos membros são 32 associações nacionais de serviços de água. 

Na EurEau, reunimos os profissionais nacionais de água para alinharem 

posições no que diz respeito a políticas europeia relacionadas com a 

gestão da qualidade da água, eficiência dos recursos e acesso à água 

para todos os cidadãos e empresas da Europa. O secretariado da EurEau tem sede em 

Bruxelas. 

Responsável pelo emprego direto de cerca de 476 mil pessoas, o setor europeu da água 

contribui significativamente para a economia da Europa. 

 

 


