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1. INTRODUÇÃO 

Dentre as fontes alternativas de água, as águas cinza apresentam o maior potencial de 

exploração em edificações residenciais (unifamiliares ou multifamiliares) e corporativas 

(GONÇALVES, 2006). Não obstante, a presença de micro-organismos na água cinza (OTTOSON 

et. al, 2003; BIRKS et al., 2007; GIDEON et al, 2008; FRIELDLER E GILBOA, 2008; FINLEY et 

al, 2009; MANDAL et al, 2011; TEODORO et al, 2014; KATUKIZA et al.,2014) levanta a 

hipótese de risco ao reúso.  

A Organização Mundial da Saúde, em seu Guia de qualidade para águas de consumo (WHO, 2004) 

considera a avaliação de risco microbiológico (AQRM) uma forma de se estimar os riscos à saúde 

humana associada à qualidade da água de consumo. A estrutura para AQRM envolve quatro etapas 

preliminares: identificação do perigo, avaliação da exposição, avaliação da relação dose-resposta 

(Hass, 1999).  A metodologia foi desenvolvida primeiramente para água potável (REGLI et al., 

1991), mas tem sido aplicada a outras práticas tais como reúso de águas cinza (OTTOSON, 2003, 

WESTRELL, 2004, JACKSON et al , 2006; . SURINKUL e KOOTTATEP , 2009) principalmente 

visando irrigação. 



 

A AQRM envolvida no reúso predial de água cinza tratada em uma estação de tratamento de 

água cinza (ETAC) composta por um filtro anaeróbio e wetland horizontal associados em série foi 

objeto desse estudo. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Avaliação quantitativa de risco microbiológico 

As potenciais vias de exposição a agentes patogênicos analisadas foram: 1) inalação dos 

aerossóis de água cinza contendo agentes patogênicos no momento da descarga da bacia sanitária, 

2) inalação dos aerossóis de água de reúso contendo agentes patogênicos no momento da descarga 

da bacia sanitária. A dose foi calculada como o produto da concentração de agentes patogênicos 

numa via de exposição específica e o volume ingerido. 

dose =densidade na água cinza (NMP/ml) x volume ingerido                    equação (1) 

O banco de dados microbiológico gerado neste estudo foi compilado a partir do 

monitoramento por um período de 18 meses da ETAC composta por um filtro anaeróbio e wetland 

horizontal associados em série (KNUPP, 2013). A estatística descritiva do monitoramento 

microbiológico está apresentada na tabela 1. O teste de aderência de Anderson-Darling foi utilizado 

para estimar a melhor adequação dos dados a diferentes distribuições de probabilidade. A função 

normal melhor se ajustou à distribuição dos dados monitorados. 

Tabela 1. Monitoramento microbiológico da ETAC 

Parâmetro Ponto n Média* Mediana Máx Min 

Coliforme total 
ACclara 54 1,35X104 2,75X104 9,14X105 9,32X101 

WH 54 2,82X104 3,78X104 2,42X107 1,00X100 

E. coli 
ACclara 54 2,12X102 2,05X102 2,17X104 9,00x10-1 

WH 54 2,20X102 9,90X101 1,34X104 9,90X101 

*Média geométrica 

Para o uso pretendido, descarga de bacia sanitária, foi levada em consideração volume com 

mínimo, moda e máximo de 0.01, 0.1 e 0.5ml respectivamente. A frequência de uso da bacia 

sanitária definida com média de 1460 uso/habitante.ano e desvio padrão de 100 usos/habitante.ano, 

o que corresponde individualmente a uma média de 4 descargas por dia (ASHBOLT et al., 2005). 

Os patógenos selecionados para avaliação de risco estão de acordo com a referência das 

diretrizes da WHO (2006): rotavirus, Campylobacter e Cryptosporidium. O modelo dose-resposta 

utilizados para estimar os riscos de infecção por dia foram o modelo β – Poisson (rotavirus e 

Campylobacter) e modelo exponencial (Cryptosporidium) (HAAS et al.,1999) . Para a estimativa 

dos patógenos no efluente foi assumido uma relação entre patógenos e E.coli, sendo essa 



 

abordagem assumida nas diretrizes da WHO (2006): 0,1 – 1 para Rotavirus e Campylobacter spp. e 

0,01 – 0,1 para oocisto de Cryptosporidium por 105 E. coli/100mL. Os parâmetros do modelo de 

dose- resposta utilizados foram os relatados por Teunis et al. (1996),α = 0,253; 0,145; β =0,422; 

7,589 para Rotavirus e Campylobacter respectivamente e r = 0,0042 para Cryptosporidium. Os 

Riscos anuais de infecção foram estimados através da equação (2).  

PI (A) (d) = 1 – [1 - PI (d)] n                                                           equação (2) 

onde: PI (A) = probabilidade anual de infecção decorrente de n exposições à mesma dose (d); n = 

número de exposições por ano; PI (d)= probabilidade de infecção decorrente de uma exposição. 

Foram geradas séries de 10mil valores através do teste de Monte Carlo com amostragem por 

hipercubos latinos, utilizando-se o @ RISK versão 5.5 (Palisade Corporation). O risco aceitável 

adotado como referência neste trabalho é o mesmo que a OMS recomenda, igual a 1µDALY, 

equivalente a um risco mediano de 10-3 pppa para doenças diarreicas (WHO, 2006).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A tabela 2 apresenta os valores de mediana, média e percentil 95% para riscos anuais de 

infecção estimada de acordo com a AQRM decorrente da inalação dos aerossóis de água cinza 

Clara e do efluente dos wetland horizontal no momento da descarga da bacia sanitária. 

Tabela 2. Valores de mediana, média e  percentil 95% para riscos anuais de infecção estimada de 

acordo com a AQRM decorrente da  inalação dos aerossóis de água cinza Clara e do efluente dos 

wetland horizontal  no momento da descarga da bacia sanitária.  

 

    Risco Anual 

  Patógeno Mediana Média Percentil 95% 

ACclara 

Rotavirus 2,74x10
-02

 4,33 x10
-02

 1,42x10
-01

 

Campylobacter 8,72x10
-04

 1,46x10 
-03

 4,90x10
-03

 

Cryptosporidium 1,84x10
-05

 3,05x10
-05

 1,00x10
-04

 

WH 

Rotavirus 3,46x10
-03

 6,20x10
-03

 4,58x10
-02

 

Campylobacter 1,11x10
-04

 2,05x10
-04

 1,48x10
-03

 

Cryptosporidium 2,30x10
-06

 4,35x10
-06

 3,18x10
-05

 

 

Avaliando-se o risco para o reuso de água cinza em descarga sanitária para o rotavirus 

observa-se que esse é superior ao risco por Campylobacter e Cryptosporidium.  No entanto, o risco 

mediano para rotavírus após tratamento na WH apresenta-se na mesma ordem de grandeza do limite 

estabelecido de 103 pppa para doenças diarreicas. A preocupação com esse patógeno quando se 

avalia risco é evidente. A importância do Rotavírus como organismo de referência em AQRM 



 

também descrito por outros pesquisadores (HÖGLUND et al., 2002; OTTOSON et al., 2003; 

WESTRELL et al., 2004; COHIN et. al. 2007).  

Nesse estudo foi utilizado E.coli como indicador de contaminação fecal. Ottoson et al. (2004) 

discutem a capacidade dos coliformes fecais se regenerarem em águas cinza, causando uma 

superestimação de contaminação fecal. Assim, a relação patógeno /hospedeiro indicada pela WHO 

(2006) que utiliza o foco no indicador de contaminação fecal (E.coli) pode levar a uma 

superestimação de cargas fecais, podendo indicar um valor de risco superestimado. 

Diversos estudos (COHIN et al. ,2006; BORTONE et al.,1999) avaliaram a geração e 

qualidade de aerossóis e contaminação do selo hídrico de bacias sanitárias. Esses não detectaram 

organismos indicadores a até um nível de 50 cm acima da bacia sanitária. Estudos realizados no 

selo hídrico de bacias sanitárias (COHIN et al. 2006; ORNELAS et al. 2004; FRIEDLER et al. 

2010; CAMPOS et al. 2012) relatam que as densidades de coliformes fecais encontradas nos selos 

hídricos com água potável foram de magnitude maior do que a dos selos hídricos com água de 

reúso. 

4. CONCLUSÃO 

Para a avaliação de risco à saúde, bactérias patogênicas, parasitas e vírus são relevantes, mas 

o conteúdo viral é o componente chave de contaminação fecal de águas cinza sendo necessário mais 

estudos de quantificação de rotavirus na água de reúso para uma melhor utilização do modelo de 

AQRM. 

Com vistas nos relatos da literatura que as densidades de coliformes fecais encontradas nos 

selos hídricos com água potável foram de magnitude maior do que a dos selos hídricos com água de 

reúso, a utilização de água de reúso com a qualidade equivalente a usualmente encontrada nos selos 

hídricos abastecido com água potável não introduz risco em relação aos que os usuários já estejam 

casualmente expostos. 
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