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DOMÉSTICOS  
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Este estudo avalia o risco microbiológico para os usos domésticos de água de chuva 

coletada em telhado, considerando o microrganismo patogênico de referência a 

Campylobacter. Foi realizado com base na metodologia de Avaliação Quantitativa de 

Risco Microbiológico (AQRM). Esta metodologia se estrutura em quatro etapas básicas; 

(i) identificação de perigos e caracterização, (ii) a avaliação da exposição, (iii) avaliação 

da dose-resposta, e (iv) caracterização do risco. Os resultados demonstraram que o 

maior risco foi o de beber, da ordem de 3,4 x 10-04 DALY por pessoa por ano, e, em 

ordem decrescente: banho, higienização de alimentos, irrigação com mangueira e 

descarga de vaso sanitário, com risco mediano de, respectivamente, 6,5 x 10-07, 4 x 10-

07, 2,1 x 10-07 e 1,4 x 10-07. Beber a água  de chuva considerada sem tratamento 

representaria um aumento percentual de 3 % em casos de doença diarreicas no Brasil. 

Dessa forma, beber seria o único uso que necessitaria de tratamento para sua utilização 

segura, levando em conta o risco considerado aceitável pela OMS. Quando associado o 

uso a simples barreiras de proteção, como filtro de barro e desvio das primeiras águas, 

observaram que seria possível alcançar valores ainda mais seguros, chegando, no caso 

da ingestão intencional, a 2 x 10-06que no caso já estaria na mesma unidade decimal do 

limite estabelecido como valor seguro, demostrando ganho de segurança com o uso 

destas medidas. 
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  This study evaluates the microbiological risk for domestic uses of 

rainwater collected on roof, considering the pathogenic microorganism of reference to 

Campylobacter. It was carried out based on the methodology of Quantitative 

Microbiological Risk Assessment (AQRM). This methodology is structured in four 

basic steps; (I) hazard identification and characterization, (ii) exposure assessment, (iii) 

dose-response evaluation, and (iv) risk characterization. The results showed that the 

highest risk was drinking, of the order of 3,4 x 10-04 DALY per person per year, and, in 

decreasing order: bathing, hygiene of food, irrigation with hose and discharge of toilet, 

with Average risk of 6,5 x 10-07, 4 x 10-07, 2,1 x 10-07 and 1,4 x 10-07, respectively. 

Drinking rainwater considered untreated would represent a 3% increase in cases of 

diarrheal disease in Brazil. Therefore, drinking would be the only use that would require 

treatment for its safe use, taking into account the risk considered acceptable by WHO. 

When associated with the use of simple protection barriers, such as clay filter and 

diversion of the first waters, they observed that it would be possible to achieve even 

safer values, reaching, in the case of intentional intake, 2 x 10-06, which in the case 

would already be in the Same decimal unit of the limit established as a safe value, 

demonstrating a safety gain with the use of these measures 



8 

Keywords: Microbiological Risk Assessment, Rainwater, Potable Water Use of 
Rainwater 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................... 12 

1.1 OBJETIVOS .................................................................................................... 14 

1.1.1 Objetivo Geral ........................................................................................ 14 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ............................................................................ 15 

2.1 LEGISLAÇÃO: APROVEITAMENTO DA ÁGUA DE CHUVA ................ 15 

2.2 APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA ............................................ 17 

2.3 QUALIDADE DA ÁGUA DE CHUVA ......................................................... 19 

2.3.1 Estrutura de captação da água de chuva e sua influência na qualidade

 20 

2.3.2 Qualidade microbiológica ...................................................................... 23 

2.3.3 Qualidade Físico-química ...................................................................... 29 

2.4 ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS .................................................................. 31 

2.5 Avaliação Quantitativa de Risco Microbiológico (AQRM) ............................ 33 

2.6 PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA (PSA) E TRATAMENTO NO 

PONTO DE USO ....................................................................................................... 41 

3 METODOLOGIA ................................................................................................. 46 

3.1 DETERMINAÇÃO DOS RISCOS DE INFECÇÃO DE PATOGÊNICOSPOR 

FINALIDADE DE APROVEITAMENTO; ............................................................... 47 

3.1.1 Identificação e caracterização do perigo .............................................. 47 

3.1.2 Avaliação da exposição ........................................................................... 51 

3.1.3 Análise dose – resposta ........................................................................... 52 

3.1.4 Caracterização do risco .......................................................................... 54 

3.2 AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DE BARREIRAS SANITÁRIAS NA 

SEGURANÇA DA ÁGUA DE CHUVA CAPTADA ............................................... 55 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO ......................................................................... 57 



9 

4.1 Determinação dos Riscos de acordo aos usos domésticos propostos .............. 57 

4.2 Análise de Regressão ....................................................................................... 63 

4.3 Avaliação da influência de barreiras sanitárias na segurança da água de chuva 

captada ........................................................................................................................ 65 

5 CONCLUSÃO ....................................................................................................... 68 

6 REFERÊNCIAS ................................................................................................... 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1- Gráfico DALY Beber água de chuva sem tratamento .................................... 58 

Figura 2- Gráfico DALY Banho água de chuva sem tratamento ................................... 59 

Figura 3 - Gráfico DALY Higienização de alimentos com água de chuva sem 

tratamento ....................................................................................................................... 59 

Figura 4 - Gráfico DALY uso de mangueira utilizando água de chuva sem tratamento 60 

Figura 5 - Gráfico DALY descarga vaso sanitário com água de chuva sem tratamento 60 

Figura 6 - Coeficiente de Regressão valores de DALY, uso beber ................................ 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1- Gêneros de bactérias isoladas e suas frequências. .......................................... 25 

Tabela 2- Concentração de indicador bacteriano e patógenos em fezes, em águas 

residuárias, água ............................................................................................................. 27 

Tabela 3 – Bactérias Patogênicas associadas a água de chuva coletada em usos para 

aproveitamento doméstico .............................................................................................. 28 

Tabela 4- Definições sugeridas por Westrell (2004) de gravidade das consequências dos 

riscos com base no aumento endémico de doença na comunidade. ............................... 39 

Tabela 5 - Etapas para a condução da Avaliação Quantitativa de Risco Microbiológico 

(AQMR). ........................................................................................................................ 46 

Tabela 6 - Dados de entrada utilizados no @risk na determinação da concentração 

Campylobacter para água de chuva captada de telhado, utilizada como referência. ..... 50 

Tabela 7- Considerações quanto aos usos considerados e condições de entrada no 

programa @risk .............................................................................................................. 51 

Tabela 8- Eficiência de remoção de patógenos por sistemas de desvio das primeiras 

águas (desvio das primeiras águas) ................................................................................ 56 

Tabela 9 - Resumo do risco em DALY para os usos da água de chuva sem tratamento 57 

Tabela 10- Matriz de Coeficientes de regressão da análise de sensibilidade entre os 

dados de entrada e saída da simulação, uso beber. ......................................................... 64 

Tabela 11- Relação barreiras sanitárias e impacto de risco considerando o patogênico 

Campylobacter e usos domésticos da água. ................................................................... 65 

Tabela 12 - Probabilidade de Doença considerando ingestão de água clorada .............. 67 

 

 

  



12 

1 INTRODUÇÃO 

 

Com o surgimento das cidades e seu desenvolvimento, as pressões por demanda de água 

nos sistemas de abastecimento também cresceram.Atualmente, muitas cidades que não 

tinham histórico de escassez estão experimentando problemas de desabastecimento de 

água devido ao crescimento da população,aumento do valor do consumo per capita de 

água e da sua baixa disponibilidade, de modo que estabelecer fontes alternativas éuma 

importante necessidade. 

 

Neste contexto inclui-se a captação de águas pluviais em residências como uma 

importante alternativa de fonte hídrica, técnica milenar que ganha espaço nos dias 

atuais, e já muito utilizada nas zonas áridas ou remotas onde o fornecimento de água 

através de redes canalizada é inviável economicamente ou tecnicamente (SAZAKLI, 

2007).  

 

 Em caso de locais desprovidos de abastecimento público de água, tal alternativa se 

justifica por si só, devido aos diversos benefícios advindos do abastecimento de água. 

Este é o caso do semiárido brasileiro, onde a rede de organizações sociais ASA 

(Articulação no Semiárido Brasileiro), por meio do Programa 1 Milhão de Cisternas 

pretende amenizar os problemas de abastecimento de água da população. 

 

Porém em locais que dispõem de serviços de abastecimento de água, que passam por 

crises de desabastecimento, o aproveitamento de águas de chuvas desempenharia 

importante papel na complementação da oferta de água. E no caso de locais com 

serviços de abastecimento de água que estão funcionando bem e atendendo plenamente 

à demanda, tal alternativa poderia ser considerada sob o ponto de vista econômico em 

comparação com a água fornecida pela concessionária local (ATHAYDE JÚNIOR et al, 

2006). 

 

Para além dos benefícios ambientais, ganhos econômicos e sociais que possam ocorrer 

ao propor esse tipo de medida como fonte alternativa de abastecimento é necessário 

avaliarmos a qualidade desta água a ser fornecida, de forma a esse aproveitamento não 
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representar uma fonte de contaminação, já que o controle de qualidade estabelecido 

seria realizado pelas próprias comunidades consumidoras. 

Na interação com a atmosfera a água de chuva pode sofrer alteração da sua qualidade e 

Evans (2006) aborda ainda que a qualidade microbiológica e química da água da chuva 

armazenada é impactada diretamente,desde a captação no telhado e posterior 

escoamento, pela contaminaçãorealizada através de deposição direta de dejetos nessas 

áreas por aves e pequenos mamíferos, decaimento de detritos orgânicos acumulados e 

deposição atmosférica de particulados transportados por via aérea, como micro-

organismos e poluentes químicos.Existem ainda os riscos de contaminação envolvidos 

na própria manipulação da água de chuva entre seu reservatório até o uso proposto. 

 

De maneira a comprovar esta vulnerabilidade alguns estudos observaram a presença de 

micro-organismos patogênicos na água de chuva coletada a exemplo deSalmonella spp., 

Legionellaspp.,Campylobacter spp., Aeromonas spp, CryptosporidiumeGiardia 

(SIMMONS (2001), AHMED (2010), SÁNCHEZ (2015)), logo é necessária atenção a 

este aspecto. 

 

Desta forma a avaliação de risco microbiológico quanto à ingestão de água de chuva é 

importante de forma a propiciar uma medida do possível risco visto a qualidade da água 

de chuva considerada, e que possamos tratar sob o aspecto de um risco tolerável no 

consumo deste recurso e desta forma o fator presença do patogênico não represente um 

impeditivo direto ao seu uso sob um aspecto de risco zero. A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) recomenda um valor superior ao limite de 1 x 10-06 DALY por pessoa por 

ano como um valor aceitável de carga de doença, associados com doenças transmitidas 

pela água, estabelecendo desta forma um nível de referência de risco, termo equivalente 

utilizado no contexto da avaliação quantitativa do risco. 

 

Neste sentido a avaliação de risco nos ajudará acompreender melhor os riscos do 

aproveitamento da água de chuva, uma vez que o risco microbiológico representa um 

fator que ainda é uma barreira à população quanto ao seu pleno uso, em virtude do 

receio quanto a qualidade desta água e assim o seu potencial de provocar doenças. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

 

Avaliar o risco microbiológico de aproveitamento da água de chuva para usos 

domésticos. 

 

 

1.1.1.1  Objetivos Específicos 

 

 

- Definir os cenários de exposição que oferecem mais risco entre os considerados; 

irrigação com mangueira, descarga de vaso sanitário, banho, higienização de alimentos 

e beber. 

- Analisar os riscos de infecção e doença envolvidos nos diversos usos domésticos para 

o patógeno de referência escolhidos. 

- Avaliar os riscos microbiológicos envolvidos nos diversos usos e comparar aos valores 

aceitáveis admitidos pela OMS. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 LEGISLAÇÃO:APROVEITAMENTO DA ÁGUA DE CHUVA 

 

 

Na quarta edição do guia  de qualidade da água potável da Organização Mundial 

deSaúde (WHO,2011), que estabelece as orientações básicas a serem seguidas na 

qualidade de água para beber a partir de diversas fontes, inclusive água da chuva 

captada,é sugerido que sejam desenvolvidos  padrões e orientações nacionais de 

consumo, visto que considera  necessário levar em conta a variedade ambiental, social, 

cultural, econômica, hábitos e outros aspectos que possam afetar a exposição potencial 

dos indivíduos nas diversas localidades assim como a qualidade da água durante seu 

trajeto percorrido, com ênfase poderíamos considerar a questão relativa a água da chuva 

em que essas alterações tem repercussão sobre sua qualidade. 

 

Quando pensamos em normativas nacionais quanto a água de chuva, poderíamos 

considerar como muito recentes as alternativas existentes, em termos de legislação 

federal na área de água de chuva captada. Atualmente se utilizam como referência as 

legislações existentes de padrão de potabilidade a portaria nº 2914 de 2011 do 

Ministério da Saúde, assim como as recomendações estabelecidas pela ABNT na NBR 

15527 de 2007 que estabelece requisitos para o aproveitamento de água de chuva de 

coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis, lembrando que NBR tem papel 

orientativo e de cumprimento voluntário, deste modo fortalecer a normatização do tema 

no nosso pais é de grande importância. 

 

Recentemente muitas iniciativas  se desenvolveram em nosso País, citamos algumas que 

tramitam na Câmera Federal dos Deputados , como o projeto de Lei 7818/2014 que 

propõem a definição de uma Política Nacional de Captação, Armazenamento e 

Aproveitamento de Águas Pluviais no intuito de estabelecer incentivo a utilização e 

aproveitamento da água de chuva, merecendo destaque a possibilidade também de 

incentivo financeiro , oProjeto de Lei 4103/2012 que propõem instituir o Programa 

Nacional de conservação, Uso Racional e Reaproveitamento das águas , ambasem 
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revisão nas comissões na mesma casa legislativa. Tramitam no Senado , também em 

processo de revisão por comissões. 

 

Outras medidas como o Projeto de Lei do Senado (PLS)nº15 de 2015 que considera a 

implantação de sistemas de captação de águas pluviais poderá ser obrigatória nos 

empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida, Projeto de Lei (PLS) nº 13 de 

2015 que altera as Leis n.º 9.433 de 1997 (Política Nacional de Recursos Hídricos) e 

11.445 de 2007 (Lei do Saneamento Básico) e visa promover o uso de fontes 

alternativas de abastecimento de água, como água de chuva e reúso de água.  

 

Estas iniciativas são de grande importância para promover a implantação de tais 

sistemas e sua utilização assim como a necessidade de estudos cada vez mais 

direcionados ao tema de forma a compreender melhor suas relações com os cenários 

práticos, e poderíamos mencionar ainda o projeto de Lei (PLS) nº 324 de 2015 , que 

institui obrigatoriedade para as novas construções, residenciais, comerciais e industriais, 

público ou privadas, a inclusão no projeto técnico da obra de item referente a captação 

de água da chuva e seu aproveitamento não potável e dá outras providências. 

 

 No Brasil outras iniciativas por parte dos estados e algumas cidades vem sendo 

construídas e algumas já aprovadas ,como ; a  Lei nº 14.572 de dezembro de 2011 do 

estado de Pernambuco , Lei nº 7.863 de 25 de maio de 2010 da cidadede Salvador no 

estado da Bahia,  Lei Complementar nº 865 de 28 de maio de 2015 do Município de 

Araraquara do Estado de São Paulo, ambas já em vigência ,e Projeto de Lei 

21.385/2015 aprovado pela Assembleia legislativa da Bahia em 23 de Dezembro de 

2015  e sancionado pelo Governador em 2016, e recentementeProjeto de Lei 

Complementar nº 1.231/2013 do Município de Florianópolis capital de Santa Catarina, 

aprovado pela câmera em 1 de fevereiro de 2016, demonstrando certo avanço legislativo  

sobre o tema em distintas regiões do País. 

 

No Brasil, o aproveitamento da água da chuva é uma técnica bastante difundida em 

regiões com sérios problemas de escassez de água. Como Tecnologia Social, destaca-se 

através do Programa Um Milhão de Cisternas, P1MC, uma das ações de mobilização 

social promovida pela Articulação do Semiárido – ASA, que objetiva possibilitar, ao 
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nordestino, o acesso à água potável por meio da construção de cisternas de placas. 

Desde 2003, aproximadamente 595.591 cisternas já foram construídas (ASA, 2017). 

 

Mesmo com essa crescente demanda de legislações em uso, ou fase de aprovação, 

quanto ao tema de aproveitamento de água da chuva, sua utilização nesses documentos 

é muitas vezes estabelecida com restrição. Todas as legislações citadas excluem o uso 

potável da água de chuva coletada e armazenada, propondo que essa fonte seja utilizada 

como alternativa em outros usos  de menor exigência de qualidade,como rega de 

jardins, vaso sanitário, lavagem de piso e outros, o que pode subestimar o potencial de 

aproveitamento de uso desta fonte, além de legislações que pouco tratam sobre 

orientações de uso assim como sua qualidade. Logo é imprescindível buscar estudar e 

conhecer melhor as relações existentes nos sistemas de aproveitamento de água de 

chuva, lembrando que muitos já se encontram em funcionamento ainda que sem 

regulamentação especifica.  

 

 

2.2 APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA 

 

 

Entre as possibilidades de fontes alternativas de água, o aproveitamento da água de 

chuva captada a partir dos telhados e o seu posterior armazenamento em reservatórios 

caracteriza-se por uma das alternativas mais simples e baratas, capaz de atender a 

demanda por água em uma edificação (LOPES,2012). O sistema de aproveitamento 

consiste basicamente na captação de água precipitada em telhados ou áreas de coleta 

específicas, sua canalização e seu armazenamento em reservatórios para seu posterior 

uso (MACHADO, 2015). 

 

Ainda segundo Lopes (2012) a implantação de um projeto de aproveitamento de águas 

pluviais, principalmente no que se refere à grandes áreas urbanizadas, representa não só 

a redução de gastos com o consumo de água nas edificações, como também uma medida 

de redução da demanda por água potável e de gastos com energia necessária para 

manter o funcionamento das companhias de abastecimento, o que poderia se refletir 

futuramente na redução das tarifas de fornecimento de água potável da própria cidade. 
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Situação também observada por Guanais (2014) que analisou o ciclo de vida da 

produção de água em um sistema de abastecimento, e verificou que os maiores encargos 

ambientais de tal sistema se concentram no consumo de energia. 

 

Além disso, em regiões urbanizadas, devido à ocupação das áreas e a consequente 

impermeabilização dos solos, é grande o volume de águas pluviais que escoam pela 

superfície aumentando os riscos de enchentes. Portanto, a captação da água de chuva 

para aproveitamento também contribui para minimizar a sobrecarga na rede de 

drenagem urbana. (SANTANA,2012) 

 

Conforme Domenech e Sauri(2011), o incentivo ao uso da água de chuva em países 

como Austrália, Bélgica, Brasil, Alemanha, Índia, Jordânia, Espanha, Sri Lanka e os 

Estados Unidos já são uma realidade, onde já estabeleceram regulamentos de uso de 

águas pluviais (para novos edifícios) e incentivos (para edifícios antigos e novos) em 

níveis locais, regionais e nacionais. Relatório da OMS / UNICEF Programa Conjunto de 

Monitoramento de Abastecimento de Água e Saneamento (2012) estima que, 2% da 

população rural ou mais de 76 milhões de pessoas em todo o mundo dependem da água 

de chuva como fonte de água, inclusive potável. 

 

Colaborando na promoção do aproveitamento de água de chuva a Quarta Edição das 

Diretrizes para a Qualidade de Água Potável, publicada pela Organização Mundial de 

Saúde reconheceu que a captação de água de chuva para uso doméstico e para consumo 

humano é uma realidade para muitas famílias e, portanto, orientações apropriadas sobre 

a captação, armazenamento e utilização são necessárias. Assim como o aproveitamento 

de água de chuva como uma prática para o abastecimento doméstico e comunitário de 

água potável foi integrado no Quadro da OMS para água potável nesta mesma edição e 

faz parte da abordagem do Plano de Segurança Hídrica (PSH)  (WHO,2011). 

 

De acordo com Andrade Neto (2003) a água das chuvas é geralmente excelente para 

vários usos, inclusive para beber, exceto em locais com forte poluição atmosférica, 

ainda assim considera que, normalmente, a contaminação da atmosfera não atinge 

concentrações capazes de comprometer significativamente a qualidade da água das 

chuvas, que quase sempre têm uma boa qualidade química para vários usos. 
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Deste modo o aproveitamento de água da chuva se mostra como uma realidade em 

muitos locais e com grande potencialidade associada, seja social, econômica ou 

ambiental, e são esses fatores que devem ser analisados em conjunto ao potencial de 

contaminantes presentes, de maneira que o estabelecimento de uma visão rigorosa de 

qualidade, e muitas vezes atrelada a reduzidos ganhos em termos de melhoria da saúde, 

não comprometa os benefícios associados a seu aproveitamento. 

 

 

2.3 QUALIDADE DA ÁGUA DE CHUVA 

 

 

O aspecto mais controverso dos sistemas prediais pluviais concebidos para o 

aproveitamento da água de chuva é a qualidade da água captada. Porém quando falamos 

em qualidade temos que observar em paralelo o aspecto de uso, que justamente é o 

direcionador a qualidade que deve ser exigida(HERNANDES ,2007). Existe espaço 

ainda para discussão quanto a qualidade relativa das águas aproveitadas em virtude que 

não podemos definir uma água como 100% segura, mas devemos observar um padrão 

tal que não interfira ou potencialize pouco a possibilidade de utilização deste recurso ser 

um fator de veiculação e ou transmissão de doenças. 

 

Naturalmente a água de chuva não deveria apresentar contaminantes, visto que está 

originada de um grande sistema de destilação e condensação de água que a deveria 

devolver isenta de contaminantes e poluentes , mas as interações pelas quais as águas 

passam após a condensação na atmosfera, possibilitam que a mesma entre em contato 

com os gases e partículas presentes na atmosfera, que em locais sujeitosà grande 

incidência de poluição, principalmente nos grandes centros industriais, podemcontribuir 

para a deterioração da sua qualidade. Nesse sentidoHeijnen (2012) observou que a 

qualidade da água de chuva captada pode mesmo variardependendo da poluição 

atmosférica (Escapamento de veículos ou de fuligem de cozinha ou queimadas), e ainda 

limpeza da superfície de captação, uso de tela, ou método de filtração e armazenamento. 

Estruturas que devem ser escolhidas e manejadas com cuidado já que podem tanto 

reduzir quanto potencializar a contaminação da água de chuva coletada de telhados. 
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Segundo Andrade Neto (2003), em termos de contaminação microbiológica da água de 

chuva, na atmosfera ela é muito rara e que a contaminação dessa água geralmente 

ocorre na superfície de captação (telhado, solo ou outra superfície preparada ou natural) 

ou quando está armazenada de forma não protegida. Considera ainda que a qualidade e 

a segurança sanitária das águas de cisternas dependem, principalmente, das condições 

da superfície de captação e da proteção sanitária do tanque. Logo o entendimento da 

qualidade da água de chuva envolve desde aspectos relacionados a atmosfera local 

passando por aspectos estruturais utilizados para sua captação e até mesmo aspectos 

higiênicos envolvidos na interação com essa água e sua utilização. 

 

Desta forma intensifica o entendimento de qualidade da água de chuva e um padrão ao 

seu uso como algo que merece cuidado quando da sua determinação e que precisa levar 

em conta a conjuntura e contexto de utilização, além de considerar medidas auxiliares 

de higiene como barreiras sanitárias, proposta complementar de proteçãoa sua 

qualidade, e desta forma serem levadas em conta a esta referência a ser estabelecida. 

 

 

2.3.1 Estrutura de captação da água de chuva e sua influência na qualidade 

 

 

A NBR 15527 (ABNT, 2007) trata especificamente do aproveitamento de água de 

chuva de coberturas em áreas urbanas e para fins não potáveis. Conforme POZZEBOM 

(2013) a concepção do projeto do sistema de aproveitamento de água da chuva, além de 

atender as normas vigentes, deve prever, dentre outros, área de captação, caixas de 

inspeção, calhas e condutores horizontais e verticais, dispositivos para o descarte da 

água de escoamento inicial, reservatórios, sistemas de bombeamento, instalações 

prediais, dispositivos de descarte de detritos e dispositivos de desinfecção, além da 

manutenção destes itens. 

 

A NBR 15527 (ABNT, 2007) considera como área de captação aquela Projetada na 

horizontal da superfície impermeável da cobertura onde a água é captada. 

 

Ainda conforme POZZEBOM (2013) as calhas e condutores horizontais e verticais 

devem atender a Norma Brasileira de instalações prediais de águas pluviais, observando 



21 

o período de retorno adotado e a vazão de projeto, que dependerá da área de captação, 

do coeficiente de escoamento superficial e do regime pluviométrico local. 

 

Devem ser previstos dispositivos para a remoção de detritos, tais como gradeamento e 

telamento, para reter materiais grosseiros, com a finalidade de eles não adentrarem no 

sistema nem prejudicar o fluxo, comprometendo a qualidade da água e também de não 

obstruir a passagem da água, com a diminuição da seção da tubulação. 

 

A primeira água da chuva que precipita em cada evento é aquela que lava a atmosfera 

ou área de captação, carregando consigo a maior parte das impurezas nela contidas, 

como a fuligem oriunda dos canos de descarga dos automóveis e fezes de animais, por 

exemplo. Para que esta água de qualidade inferior seja desviada, é recomendado que se 

utilize no sistema de aproveitamento de água da chuva dispositivo para esse desvio da 

água do escoamento inicial, e seu posterior aproveitamento em usos menos exigentes. 

Existem alguns tipos de dispositivos industrializados, bem como maneiras artesanais de 

fabricá-los,os mecanismos automáticos são os mais indicados. 

 

Além de atender a NBR 12217, Projeto de Reservatório de Distribuição de Água para 

Abastecimento Público, os reservatórios devem conter extravasor, para os períodos em 

que a entrada de água no sistema é maior que a demanda, a ponto de encher o 

reservatório. Além disso, deve ser prevista tampa de cobertura, para vedá-lo e impedir a 

entrada de insetos e outros poluentes e contaminantes, acesso e inspeção para limpeza e 

manutenção, ventilação, segurança e dispositivo de esgotamento. 

 

As fontes pontuais de poluição dos espaços de cobertura são classificadas em externas e 

internas. Fontes externas incluem poluentes aéreos e substancias orgânicas de atividades 

humanas, fezes de aves e pássaros. A fonte primaria de patógenos são as fezes de 

pássaros e animais que tem hábitos de transito nos telhados. Fontes internas são 

originadas pela interação do próprio material do telhado com a água. A água da chuva 

reage física e quimicamente com o material do telhado, e a presença de musgos e 

liquens também interfere na qualidade da água a longo prazo(LEE ,2012). 

 

Rocha (2009) observou que as qualidades de águas de chuva precipitadas sobre as 

coberturas de diferentes tipos de materiais demonstraram grande diferença nos 
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parâmetros de qualidade avaliados, sendo que dos três tipos de cobertura avaliadas; 

cerâmico, metálico e fibrocimento, o de telhas metálicas apresentou melhores resultados 

em relação aos demais, apresentando resultados significativamente melhores quanto aos 

parâmetros obtidos por meio das análises físico-químicas e bacteriológicas. Por 

exemplo enquanto para o parâmetro analisado de Índice de E.coli (NMP 100ml), os 

telhados de Barro e Amianto apresentaram os respectivos valores de 1300 e 2200 o de 

cobertura metálica apresentou valor de 9,20. 

 

Lee (2012) também realizou estudos avaliando a interferência da cobertura das 

superfícies de captação e avaliou 40 amostras entre os anos de 2009 e 2010, com coleta 

em dois momentos (primeira descarga e após primeira descarga), tendo sido avaliados 

parâmetros físicos químicos e microbiológicos, sendo físicos (pH e SST), químico 

(COT, NO3, 2SO4 e íons metálicos) e microbiológicos (coliformes totais, E. coli, 

enterococos, Pseudomonas spp., Salmonella spp. e Cryptosporidium spp.).A presença 

de coliformes da água de primeira lavagem coletada variou nos diversos tipos de 

telhadosconsiderados, a importante observação que o resultado para as amostras de 

telhado de aço galvanizado a partir do tanque de água da chuva é particularmente 

notável: 82,5% dessas amostras não tinha mensurável contagem de coliformes totais, 

porque os coliformes totais foram completamente lavados pela primeira lavagem. 

Quando analisada a presença de E.coli os dados foram ainda menores chegando a zero 

em amostras coletadas após a primeira lavagem para telhado de aço galvanizado. 

 

Como podemos ver na avaliação realizada por esses trabalhos , a superfície de captação 

também influencia no resultado de parâmetros de qualidade , com destaque aos 

parâmetros microbiológicos , que a depender do tipo de superfície de captação interage 

de  maneira distinta , merecendo destaque a observação de que os telhados metálicos em 

geral com dados dos parâmetros microbiológicos muito mais reduzidos, o que segundo 

os autores pode ser resultado de uma condição de temperaturas mais elevadas quando 

exposto a luz solar favorecendo a desinfecção.  

 

Outro aspecto também destacado porLee (2012) foi da importância em relação a 

utilização de dispositivo que promova a descarga das primeiras águas escoadas, já que 

conforme observado, é considerada a água de primeira lavagem situação mais crítica em 

relação a qualidade, visto que as primeiras águas lavam o telhado.  
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Mendez (2011) realizou importantes considerações em seu trabalho quando analisamos 

o efeito da estrutura de captação na qualidade desta água colhida. Observou que a 

qualidade da água da chuva varia no ambiente conforme a localização, também que a 

água da chuva colhida a partir do telhado de metal apresentaram menores concentrações 

do indicador de bactérias fecais do que os outrosmateriais de cobertura e também que as 

concentrações da maioria dos parâmetros de qualidade das águas testadas diminuía 

como resultado de desviar a primeira água , reiterando que embora o volume de 

precipitação a ser desviado seja um assunto em debate, um dispositivo de desvio da 

primeira água independente do volume pode fornecer alguma melhoria na qualidade da 

água. 

 

Portanto em uma análise de qualidade da água da chuva, o tipo de estrutura a ser 

utilizada pode interferir na qualidade da água colhida,desta forma pode ser utilizada 

como um fator adicional de proteção. 

 

 

2.3.2 Qualidade microbiológica 

 

 

A qualidade microbiológica da água de chuva coletada é influenciada por uma série de 

fatores, e por ser uma água de primeiro uso, um dos fatores que mais contribuem com a 

degradação da sua qualidade está relacionada ao contato com a superfície de captação 

dos telhados, em virtude da exposição a deposição de patógenos de diversas fontes. DE 

KWAADSTENIET et al (2013) observaram que em termos de contaminação 

microbiológica ,animais que transitam sobre os telhados como esquilos, pássaros, 

gambás e ratos podem ser importantes depositores fecais sobre a superfície do telhado, o 

que implica que indesejadas bactérias, vírus, protozoários e organismos patogénicos 

possam se deslocarpara o tanque de água da chuva.  

 

SANCHEZ (2015) também aborda que agentes patogênicos podem estar presentes em 

telhados urbanos devido à atividade biológica associada com depósitos de sujeira e 

sedimentos trazidos pelo vento, excrementos fecais de aves e outros animais, insetos e 

lixo, liquens e musgos, fungos ou materiais das árvores do entorno (folhas, sementes, 
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flores), mesmo em uma captação de metálicos limpos.Portanto os cuidados com os 

micro-organismos presentes na água de chuva devem permanecer, já que os fatores que 

influenciam a sua qualidade estão relacionados a uma diversidade de fatores, desde as 

condições atmosféricas, industrialização da área, passando pelos cuidados na captação 

até os aspectos de operação e uso. 

 

Ao tratarmosdo aspecto relativo à qualidade da água de chuva coletada para 

aproveitamento doméstico, devemos ter cuidado com a abordagem realizada, já que se 

inserido um padrão muito exigente de qualidade para seu uso, o custo necessário ao 

alcance deste patamar pode inviabilizar a instalação de tais sistemas, ao passo que, 

conforme abordado porFeil e Tucci (2014),em um estudo bibliográfico com mais de 612 

referências, observaram que o uso final de água residencial foi distribuído em média da 

seguinte maneira ; lava-roupas (22%), o chuveiro (27,8%), a torneira (25,5%), o 

sanitário (19,4%) e a outros (5,41%).Logomais de 40% da água consumida em uma 

residência está direcionada a usos que poderiam ter menor qualidade e tem pouco ou 

quase nenhum contato direto com o ser humano, como por exemplo osanitário e lavar-

roupas.  

 

No mesmo sentidoVilarreal (2004) identificou que na Suécia, a captação de água de 

chuva em conjuntos residenciais poderia suprir a necessidade de abastecimento para 

utilização em descarga sanitária, lavagem de roupas e áreas externas com economia e 

benefícios ambientais, já que a porcentagem de utilização de água é entorno de 20% 

para utilização nas descargas de bacias sanitárias, 15% para a lavanderia, e 10% para 

lavagem de automóveis e limpeza externa, oriundas de fonte potável mas que poderiam 

ser complementadas ou substituídas por água de chuva e a depender até mesmo para 

beber . Desta forma o cuidado com a sua qualidade quando falamos em aproveitamento 

da água de chuva deve permanecer, mas deve ser adotada de maneira responsável para 

que não inviabilizemos está fonte de água tão importante. 

 

Micro-organismos existentes no ar podem ser transferidos para sistemas 

aquáticosatravés de precipitação atmosférica de partículas grosseiras (deposição seca) e 

precipitação (deposição húmida) (KAUSHIK R et al,2014). Entre os contaminantes 

presentes no ar e na superfície de captação, a água de chuva coletada em telhados 

possui, em sua composição, elevada concentração de micro-organismos, provenientes 
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de fezes de animais e outros materiais presentes nessas superfícies (TORDO, 2004). 

Dentre os quais, patógenos, como Cryptosporidium, Giardia, Campylobacter, Vibrio, 

Salmonella, Shigella e Pseudomonas podem ser detectados em água da chuva recolhida 

(WHO,2008).  

É importante lembrar que estes contaminantes não estavam presentes na água de chuva 

em sua concepção, mas são contaminantes que foram adicionados ao longo da sua 

trajetória de formação nas nuvens e seu trajeto percorrido, cumpre expor ainda que 

quando falamos em captação está ligada a quatro contextos de interação; atmosfera, 

superfície de captação, local de armazenamento e manejo no uso. 

 

Analisando a distribuição de bactérias patógenas potencialmente presentes na água de 

chuva em 116 amostras de 24 tanques em um estudo na África do Sul, DOBROWSKY 

(2014) identificou as bactérias descritas na Tabela 1.Esses dados foram colhidos durante 

períodos de alta pluviosidade, onde a água da chuva de 29 Tanques foi amostrada em 

quatro ocasiões (durante junho e agosto de 2012) em um projeto de habitação 

sustentável em Kleinmond, África do Sul. 

 

Tabela 1- Gêneros de bactérias isoladas e suas frequências. 

Bactéria identificada % das sessões de amostragem em que o organismo foi encontrado 

Aeromonas spp. 100 

Pseudomonas spp. 100 

Enterobacter spp. 75 

Klebsiella spp. 75 

Serratia spp. 75 

Providencia spp. 50 

Ochrobactrum spp. 50 

Raoultella spp. 50 

Citrobacter spp. 50 

Acinetobacter spp. 50 

Proteus spp. 50 

Chryseobacterium spp. 25 

Salmonella spp. 25 

Comamonas spp. 25 

Morganella spp. 25 
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Escherichia spp. 25 

Rahnella spp. 25 

Enterococcus spp. 25 

Shigella spp. 25 

Fonte: DOBROWSKY (2014) 

Como vimos, uma série de micro-organismos patogênicos podem ser encontrados na 

água e por isso a WHO (2011) em seu guia de orientações da qualidade da água de 

beber determina que não é prático, e não existem dados suficientes para definir metas de 

desempenho para todos patógenos potencialmente transmitidos pela água, incluindo 

bactérias, vírus, protozoários e helmintos. Uma abordagem mais prática é identificar 

patógenos de referência que representam grupos de patógenos, tendo em conta as 

variações características, comportamentos e susceptibilidades de cada grupo de 

diferentes processos de tratamento. Tipicamente, diferente patógenos de referência 

serão identificados para representar bactérias, vírus, protozoários e helmintos. 

Critérios estabelecidos para seleção de patógenos (WHO,2011): 

- Transmissão por via aquática estabelecida como uma via de infecção; 

- Estão disponíveis dados suficientes para permitir uma AQRM a ser executada, 

incluindo dados sobre relações dose-resposta em seres humanos e carga da doença; 

- Ocorrência em fontes de água 

- Persistência no meio ambiente; 

- Sensibilidade a inativação ou a remoção por meio de processos de tratamento; 

- Infecciosidade, a incidência e gravidade da doença. 

 

Simmons et al (2001) Analisaram amostras de águas pluviais coletadas de 125 telhados 

do distrito rural de Auckland, Nova Zelândia, visando monitorização da presença de 

coliformes totais, coliformes fecais, enterococos, patógenos bacterianos incluindo 

Salmonella spp., Legionella spp., Campylobacter spp.  Aeromonas spp., 

oCryptosporidium, Giardia e protozoários. Os resultados deste trabalho não 

demostraram presença de Giardia ssp e Campylobacter jejuni, ao contrário da presença 

significativa de Aeromonas em comparação aos outros microorganismos, prevalência 
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em 16% das amostras,Cryptosporidium spp em 4% e salmonela em 0,9%. No entanto o 

próprio autor considera que existe uma baixa sensibilidade técnica para detecção de 

protozoários abaixo dos 9% de presença, o que pode ter ocasionado um falso negativo, 

principalmente devido a detecção de Cryptosporidium. Considerou também no mesmo 

sentido surpreendente a ausência de Campylobacter jejuni nas amostras de água de 

chuva devido ao papel das aves como reservatório dopatógeno. 

 

De Man-van der Vliet (2014) resumiu uma série de valores de concentração de agentes 

patogênicos (bactérias, vírus ou protozoários) em fezes, águas residuais, águas de 

superfície, águas pluviais e de escoamento , retirados de um Manual de diretrizes da 

qualidade da água para beber da Organização Mundial de Saúde (OMS), apresentados 

na Tabela 2 abaixo, e podemos observar que para determinados patogênicos os valores 

de concentração em águas pluviais é igual ou menor ao considerado em águas 

superficiais, além de que para alguns também a variação se inicia em zero ,ou seja, em 

determinadas situações chegou a haver ausência do patógeno na água de chuva, o que 

contribui ao indicativo de boa qualidade ainda que com a possibilidade de contaminação 

.  

 

Tabela 2- Concentração de indicador bacteriano e patógenos em fezes, em águas residuárias, 
água 

superficial, águas pluviais e escoamento. (Man-van der Vilet,2014) 

 Fezes 

(N/g) 

Água 

Residual 

(N/L) 

Água superficial 

(N/L) 

Águas 

Pluviais 

(N/L) 

Escoamento 

(N/L) 

Bactéria Indicadora: 

E.coli e Enterococcos 
 

107-1010 

 

106-1010 

 

100-105 

 

100-105 

 

100-104 

Campylobacter  108 102-108 102-104 10-1-102 0-102 

Crysptosporidium  106-107 100-104 10-1-102 10-1-100 0-100 

Giardia 106-107 100-104 10-1-103 10-1-101 10-1-100 

Norovirus  105-109 100-104 101-103 0-103 - 

Enterovirus  100 100-104 10-2-101 0-104 - 

Legionellia - 0-105 n.a. 0-104 0-104 

n.a= não avaliado, - = assumido como sendo ausentes 

Fonte: (Man-van der Vilet,2014) 
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AHMED ET AL(2012a) realizaram um estudo emQueensland, Austrália, no qual 

analisaram a qualidade microbiológicade águas pluviais armazenadas em caixas d’água 

para abastecimentode 24 residências. Dentre as amostras coletadas, 63% excederamo 

padrão de potabilidade australiano para E. coli (1 Unidade Formadora de Colônia - 

UFC.100 mL-1), 92%, 21%, 4% e 13% apresentaram Enterococcus spp., 

Campylobacter spp., Salmonella spp. e Giardialamblia, respectivamente. 

 

Podemos observar ainda na Tabela 3 de DE KWAADSTENIET (2013) a identificação 

de bactérias patogênicas presentes na água de chuva em diversos trabalhos. Quanto a 

presença de micro-organismos na água de chuva cabe ainda chamar atenção ao aspecto 

de  temporalidade , uma vez que vários trabalhos tem relatado que os micro-organismos 

se apresentam na água de chuva coletada em tempos distintos e em muitos casos de 

maneira não uniforme nas amostras, conforme podemos observar pelos dados da Tabela 

3, sabendo ser uma consideração que pode contribuir para superestimar ou subestimar a 

presença do patogênico , o que vai exigir cuidado em sua determinação. 

 

Tabela 3– Bactérias Patogênicas associadas a água de chuva coletada em usos para 
aproveitamento doméstico 

 

Pais Porcentagem de amostras 
positivas (número de 
amostras) 

Bactéria patogênica 
detectada 

Referência 

New Zealand 20 (125) Aeromonas spp. Simmons et al. 

(2001) 09 (125) Salmonella spp 

4 (125) Cryptosporidium spp. 

Austrália 7 (100) Aeromonas spp. Ahmed et al. 

(2010) 8 (100) Legionella spp. 

20 (100) Campylobacter spp. 

17(100) Salmonella spp. 

15 (100) Giardia spp 

Nigéria 83 (6) Pseudomonas spp. Uba and Aghogho 

(2000) 67 (6) Salmonella spp. 

67 (6) Shigella spp 

67 (6) Vibrio spp. 

Austrália 15 (27) Aeromonas spp. Ahmed et al. 

(2008) 26 (27) Legionella spp. 
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45 (27) Campylobacter spp. 

11 (27) Salmonella spp 

19 (27) Giardia spp. 

Fonte: (DE KWAADSTENIET,2013) 

 

É importante ainda destacar o aspecto ligado ao tipo de análise utilizada para a 

identificação e quantificação dospatógenos. Cultura e métodos baseados em Filtração de 

Membranas e Numero Mais Provável (MNP) são os mais comuns utilizados para avaliar 

E.coli e Enterococcus em diversos tipos de água, são métodos largamente aceitos pela 

sua facilidade de utilização e relativamente mais baratos (AHMED (2012b), WHO 

(2004) e CHEUNG (1990)). Porém o tempo de processamento da amostra, no entanto, é 

um processo moroso, variando de 18 a 96h e outra desvantagem seria subestimar o 

número de micro-organismos devido à presença de células injuriadas e ainda 

organismos que possam ser viáveis, mas não cultiváveis (AHMED (2012b), BOHEN 

(2009)). Recentemente a técnica quantitativa de PCR (qPCR) vem se desenvolvendo na 

identificação de micro-organismos em amostras de ambientes aquáticos, a técnica 

elimina o passo de incubação e parte direto a quantificação de DNA dos micro-

organismos alvo e pode mostrar resultado com duas a quatro horas, entretanto pode 

superestimar os valores já que quantifica micro-organismos viáveis e não viáveis. 

 

Ahmed (2012b) avaliando metodologias distintas de identificação observou que,o 

número de E. coli e Enterococcus spp. medidos por qPCR nos ensaios foram 1-2 ordens 

de grandeza mais elevadas do que os números obtidos por meio de métodos baseados 

em cultura.Assim sendo a própria escolha do método de quantificação pode se converter 

em maior ou menor estimação do número de micro-organismos.Logo toda metodologia 

a ser utilizada na avaliação de risco de doença a partir do contato com um recurso 

hídrico possivelmente contaminado contará com aspectos variáveis que acrescentam 

incerteza as suas avaliações, o que também pode ocorrer com as tradicionais 

investigações epidemiológicas realizadas em campo, retificando, portanto, a 

necessidade de uma avaliação conjuntural quanto a definição de riscos de doença para 

além a determinados padrões de qualidade da água utilizada. 

 

2.3.3 Qualidade Físico-química 
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As características físico-química e biológicas de volumes armazenados das águas 

pluviais variam de acordo com diversos fatores (PHILIPPI, 2006):  

• a localização geográfica, como: áreas urbanas, rurais e regiões oceânicas;  

• às condições meteorológicas, como: a intensidade, a duração e o tipo de 

chuva além dos regimes de ventos;  

• a sazonalidade ocasionada pelas estações do ano,  

• a presença de vegetação e  

• a carga poluidora da atmosfera local. 

 

Quando tratamos da sua qualidade físico química, a atmosfera local tem grande 

influência, visto que no processo de precipitação a água da chuva traz consigo 

particulado e incorpora gases que possam estar presentes, Silva et al (2016) aborda que 

a condição espacial, que está relacionada ao tipo de atividade desenvolvida no entorno 

da superfície de captação, pode exercer influência sobre a qualidade de água de chuva. 

Como exemplo destacam-se os poluentes oriundos da queima de combustíveis fósseis 

que são liberados pelo escapamento dos veículos, em áreas situadas próximas a 

rodovias; traços de metais pesados, em áreas industriais; contaminação por agrotóxicos 

ou por patogênicos em zonas rurais. 

 

Existem dois mecanismos principais de limpeza atmosférica: a deposição úmida e a 

deposição seca. A deposição úmida é aquela onde a chuva dissolve os gases solúveis e o 

arrastam junto com a água da chuva. Porém, fora dos eventos de chuva a atmosfera 

também sofre processo de limpeza resultante da deposição seca, neste caso o vento e 

processos de difusão gasosa são responsáveis pelo transporte deste material (CECOTTI 

et al., 2006). O que pode tanto influenciar a qualidade da água de chuva na sua 

precipitação quanto na interação com a superfície de captação que sofre deposição seca. 

 

Silva et al (2016) no trabalho em que avaliaram a qualidade da água de chuva em 

distintas condições atmosféricas constataram que a condição espacial influenciou na 

composição de poluentes das águas de chuva. Encontrou que a concentração de 

Chumbo foi superior na área industrial, em função do tipo de atividade industrial 

desenvolvida no entorno dos pontos de coleta. Ademais, a concentração de manganês 
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encontrada nas amostras da área industrial foi superior à encontrada na zona urbana, e 

possivelmente conferiu cor real às amostras. 

 

Ainda que passiveis de acontecerem as alterações físico-químicas, este trabalho tem 

foco na qualidade microbiológica, pensando em áreas de baixa influência industrial. 

 

 

2.4 ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 

 

As investigações epidemiológicas podem fornecer fortes evidências de associação entre 

exposição para a incidência de infecção ou doença numa população. Elas podem 

fornecer estimativas da magnitude do risco relacionado com um determinado nível de 

exposição ou a dose e assim pode ser usada na avaliação da diretriz de qualidade 

microbiológica adequada, níveis ou padrões (ESREY, 2001).  

 

Estudos epidemiológicos podem ser classificados em dois grandes grupos, observação 

ou experimentação. Estudos observacionais podem ser descritivos ou analíticos, 

enquanto estudos experimentais são analíticos. Os estudos também podem ser 

agrupados de acordo com a forma como os dados são recolhidos: retrospectiva 

(informação exposição passada) ou potenciais (para a frente no tempo). Estudos 

observacionais pode ser retrospectiva ou prospectiva, enquanto estudos experimentais 

estão sempre em perspectiva (RODRIGO,2007). 

 

Apesar de trazerem importantes informações quanto a relação de doenças e fatores de 

risco nos ambientes, estes estudos epidemiológicos muitas vezes demandam tempo e 

recursos que nem sempre estão disponíveis, além de refletirem uma condição especifica 

no tempo e contexto avaliado , visto que por exemplo localidades diferentes podem 

apresentar habito cultural de consumo diferente o que pode representar resultado 

epidemiológico também diferente quando pensamos em uma relação de exposição, o 

que muitas vezes fragiliza a extrapolação de dados epidemiológicos de uma localidade 

especifica para outras localidades com características diferentes e até mesmo a avaliar 

alterações posteriores em tal estudo. 
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Em uma pesquisa bibliográfica de vários métodos de avaliação epidemiológica, Rodrigo 

(2007) observou algumas especificidades destes estudos, como em um tipo caso-

controle, onde são observados os casos de uma doença em particular (por exemplo 

gastroenterites causadas por Salmonella) que ocorrem em uma área geográfica 

específica em um determinado intervalo de tempo, onde os indivíduos selecionados e 

suas exposições durante o tempo provável de infecção são investigados. Desta forma já 

poderíamos observar que estudos epidemiológicos apesar de serem os estudos mais 

próximos de retratar a realidade de interação entre fatores de risco e doenças, 

apresentam também algumas características de incerteza. 

 

Heyworth (2006) em um estudo epidemiológico de coorte para avaliar o 

desenvolvimento de gastroenterite com 1016 crianças (4 a 6 anos de idade) que 

consumiam água de chuva sem tratamento em uma localidade do Sul da Austrália, 

observou que o consumo de água do tanque de água da chuva não aumentou o risco de 

gastroenterite em relação às crianças que consumiram a água da rede pública, mas 

observa que as implicações dos resultados obtidos para além da localidade estudada 

dependerá das condições locais em análise, tais como a manutenção, modelo do 

reservatório de água da chuva e qualidade atmosférica da bacia hidrográfica em análise, 

bem como transporte de patógenos por fauna local, reforçando uma das limitações de tal 

tipo de estudo. 

 

Luna (2011)em um estudoepidemiológico realizado, em 21 municípiosdo Agreste 

Central de Pernambuco, entre agosto e dezembro de 2007, com um total de 1.765 

indivíduos acompanhados entre adultos, idosos e crianças, por um período de 60 dias, 

avaliou o impacto do uso da água de cisternas na ocorrência de episódiosdiarreicos 

comparando o número e a duração de episódios entre moradores de domicílios come 

sem cisternas. O estudo constatou que a ocorrência de diarreia, bem como seus 

indicadores de gravidade - número de episódiose duração da diarreia foram 

consistentemente maiores entre os residentes de domicílios semcisternas.Em relação às 

limitações do estudo, cita a utilização da informação de doença auto referida, método 

muito utilizado em avaliações epidemiológicas, em que o informante, geralmente o 

responsável pelo domicílio, fica encarregado deprover as informações acerca dos 

episódios diarreicos para ele e os demais moradores dodomicílio. 
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Araújo Junior (2016) também em um trabalho de avaliação epidemiológica observando 

o consumo de água da chuva e a incidência de diarreia em crianças menores de 5 anos 

de idade, em duas comunidades do interior da Bahia, observou que as crianças que 

beberam água de chuva apresentaram maior risco, em percentual e tempo de ocorrência, 

de ter episódios de diarreia do que as crianças que bebem água da rede pública, porém, 

com pouca significância entre os resultados, devido a diferença não ser tão acentuada  e 

os resultados evidenciaram que os hábitos das famílias no manuseio, armazenamento e 

transporte da água da chuva podem estar relacionados à contaminação do reservatório e, 

consequentemente, ao maior número de episódios de diarreia, do que em crianças que 

bebem água da rede pública, podendo reduzir muito os índices com campanhas 

educativas. E ainda destaca como uma de suas recomendações finais implementar, no 

contexto escolar, igrejas e organizações comunitárias, oficinas de higiene pessoal, 

doméstica sobre as barreiras sanitárias aplicáveis ao sistema de abastecimento 

individual de água no intuito de melhorar a salubridade destas comunidades. 

 

Deste modo, ainda que com limitações, estudos epidemiológicos, que poderíamos 

considerar umas das condições de avaliação o mais aproximado da realidade, tendem a 

considerar o consumo de água de chuva como uma condição efetiva de melhoria da 

saúde da população, ou mesmo potencial. Poderemosassim, a partir de considerações já 

avaliadas por tais estudos, melhorar as simulações de desenvolvimento de patologia 

através de ferramentas de avaliação do risco, como AQRM, e assim buscarobter dados 

ainda mais confiáveis e aplicáveis a diversas realidades através desta avaliação de risco. 

 

 

2.5 Avaliação Quantitativa de Risco Microbiológico (AQRM) 

 

 

O estudo quanto a avaliação quantitativa de risco microbiológico (AQRM) atende uma 

abordagem quantitativa através de técnicas de simulação e modelagem de cenários e 

dessa forma simular os riscos aos indivíduos considerando diversas condições de 

exposição. Portanto, o estudo avaliará os efeitos que possam ser originados desta 

exposição e buscar conhecer o potencial impacto a saúde.  
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Fewtrell (2007) disse que a avaliação do impacto na Saúde (AIS) é uma ferramenta útil 

para analisar possíveis impactos sobre a saúde (Positivo e negativo) de qualquer 

proposta antes da sua implementação. Ele ainda considera que a AQRM é um processo 

probabilístico formal para estimar o risco microbiológico em cenários definidos, e assim 

um programa auxiliar ideal à avaliação de risco a saúde.  

 

A AQRM é uma ferramenta útil à medida que permite a expressão do risco de uma 

forma quantitativa em termos de infecção, doença ou morte. Com as informações 

geradas, os atores sociais envolvidos na tomada de decisões relacionadas à proteção da 

saúde e ao meio ambiente, passam a ter embasamento científico para a criação de novas 

leis ambientais e para uma melhor tomada de decisões em políticas de saúde pública 

(HAAS et al., 1999) 

 

Fewtrell (2007) também observou que como parte do QMRA, foi necessário fazer uma 

série de premissas, como as relativas: a concentração do patógeno e frequência de 

contaminação no abastecimento de água da chuva; a quantidade de água ejetada durante 

a lavagem; a frequência com que as pessoas estão expostas ao aerossol, e dessa forma 

devem ser sempre que possível melhor investigadas, apesar de não comprometerem o 

resultado. Em muitos casos sendo preferido referencias de pior caso de forma a ampliar 

a margem de segurança. 

 

Bichai (2013) realizou um estudo com o objetivo de estudar e avaliar a experiência da 

implementação de regulação baseada em AQRM na Holanda e na Austrália, e para 

desenhar algumas lições aprendidas para os reguladores, formuladores de políticas, a 

indústria e cientistas. O autor destaca um papel emergente para Análise Quantitativa de 

Risco Microbiano (AQRM) e as metas com base em saúde em uma concepçãorobusta e 

flexível de aplicação na regulação de qualidade da água para proteger a saúde pública. 

Especialistas em água de órgãos reguladores, governo e usuários, bem como cientistas, 

tanto na Holanda e Austrália, foram entrevistados sobre suas experiências e expectativas 

relativa à implementação do regulamento baseado em AQRM. 

 

Quanto aos resultados Bichai(2013) observou que em primeiro lugar, um forte consenso 

observado dos cientistas era que aAQRM comorepresentando a melhor ciência 
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disponível para gestão da qualidade da água, apesar que reconheçam certas lacunas de 

conhecimento e as incertezas nos cálculos. Logo esta ferramenta pode se constituir uma 

alternativa de suporte para auxiliar os tomadores de decisão no direcionamento de 

políticas e definição de regulações quanto ao aproveitamento da água de chuva. 

 

A metodologia de Análise Quantitativa de Risco Microbiológico (AQRM) é um estudo 

que vem sendo desenvolvido quanto a avaliação de risco a saúde originado do contato 

com micro-organismos patogênicos, teve sua origem ligada a metodologia de avaliação 

de risco químico utilizada em industriais norte americanas. Atualmente a AQRM vem 

sendo muito utilizada como uma alternativa à avaliação epidemiológica em várias 

situações de exposição a micro-organismos que possam causar enfermidades ao homem. 

 

Ao contrário dos estudos epidemiológicos, que requerem uma grande amostragem de 

indivíduos para uma associação de causa-efeito, além da necessidade de 

acompanhamento desta população por longos períodos, o que pode ser oneroso e ainda 

sofrer com a desistência ou óbito de participantes, a avaliação quantitativa de risco 

microbiológico (AQRM) não necessita de longos períodos, prescinde da necessidade de 

um grande número de indivíduos permitindo a construção de diferentes cenários de 

exposição (VIAU et al., 2011), o que colabora para sua maior versatilidade com um 

nível satisfatório de confiabilidade, que irá variar primordialmente a partir da qualidade 

dos dados utilizados. 

 

Conforme abordado em manual da WHO (2006) a metodologia apresenta algumas 

vantagens e algumas limitações. Suas vantagens: permite estimar níveis muito baixos de 

risco de infecção ou doença, é um método de baixo custo para prever o risco e permite a 

comparação entre as das rotas de exposição. Suas limitações: os cenários de exposição 

podem variar significativamente e são difíceis de modelar, não existem dados 

disponíveis para cada cenário de exposição e os riscos são estimados para um agente 

patogênico de cada vez. Assim vale considerar o potencial e avanços da metodologia de 

avaliação de risco principalmente quanto a sua praticidade, baixo custo e aplicabilidade 

de seus dados. 

 

Bastos et al (2009) abordam que a Avaliação de Risco (AR) tem se apresentado como 

uma ferramenta importante e possível de ser utilizada para auxiliar e orientar o processo 
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decisório para o controle e a prevenção da exposição de populações e indivíduos a 

diversos agentes ou situações perigosas a saúde, podendo assim ser aplicado na 

avaliação do aproveitamento. Essa metodologia faz parte de uma abordagem maior, 

denominada Análise de Risco, a qual compreende três procedimentos desenvolvidos 

normalmente de forma sequencial e integrada: Avaliação de Risco, Gerenciamento de 

Risco e Comunicação de Risco. O processo AQRM envolve: (i) identificação de perigos 

e caracterização, (ii) a avaliação da exposição, (iii) avaliação da dose-resposta, e (iv) 

caracterização do risco (PETTERSON, 2006). 

 

Na avaliação da exposição o nível de perigo de referência é estimado em base de 

informações de exposições previstas em virtude dos usos propostos (por exemplo; 

lavagem de piso, banho, irrigação de jardim, beber, descarga vaso sanitário e outros) 

assim como exposições acidentais a depender da avaliação AQRM desejada.  

 

Posteriormente definida a dose, é utilizada uma avaliação de dose-resposta para estimar 

a probabilidade de infecção (doença) por pessoa exposta, para um caso e em um tempo 

definido. Na caracterização final do risco, o risco previsto resultante é comparado com 

um valor de referência de saúde, tanto para probabilidade de infecção (doenças) ou 

convertido em DALY (SCHOEN, 2015).A metodologia permite ainda que se realize o 

cálculo inverso de forma a se obter o nível de tratamento requerido para o efluente em 

estudo possa atender ao padrão de saúde considerado. 

 

A OMS recomenda um valor superior ao limite de 1 x 10-06 DALY /pessoa por ano 

como um valor aceitável de carga de doença, associados com doenças transmitidas pela 

água, estabelecendo desta forma um Nível de referência de risco, termo equivalente 

utilizado no contexto da avaliação quantitativa do risco. Ressaltando que a partir da 

definição de risco aceitável, existe a necessidade de maior discussão e esclarecimentos 

quanto a essa representação de limite de risco a ser estabelecida. 

 

EPA (2004) define risco aceitável como a probabilidade de doença sofrimento ou lesão 

que será tolerada por um indivíduo, grupo ou sociedade. Portanto o nível de risco que é 

determinado para ser aceitável pode depender de uma variedade de questões, incluindo 

dados científicos, sociais, econômicos, legais, e fatores políticos, e sobre os benefícios 

percebidos decorrentes. 
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A unidade DALY é a medida-chave nos estudos de carga global de doenças e é 

oficialmente adotado pela OMS para relatar informações sobre saúde (MURRAY et al., 

2012a; WHO ,2013), de modo que se torna possível realizar um comparativo de 

impacto na saúde da população a partir de diferentes doenças, já que através desta 

unidade as suas representatividades passam a ser equivalentes. Murray (2012b) define 

que anos de vida perdidos ou convividos com incapacidade (DALYs) são uma métrica 

sintética da saúde da população. DALYs representam uma perda de saúde; eles medem 

o estado da saúde d 

e uma população em comparação com uma meta normativa. Seus valores são definidos 

em uma escala de zero a um, onde zero representa saúde plena e um a morte. 

 

De acordo com o Guia de qualidade da água da OMS (2011), o perigo microbiológico, o 

risco à saúde é o risco de doença, que por sua vez pode ser entendido como risco de 

infecção. Enquanto o público em geral pode preferir a ideia de risco zero, num mundo 

de recursos limitados e competitivo, um pouco da ideia de risco tolerável é vital afim de 

direcionar que as metas de saúde sejam sensatas e que as medidas para atendimento 

sejam viáveis (WHO,2011).  

 

Ainda na perspectiva de risco tolerável Haas (1983) avaliou que sedeve levar em 

consideração que nem todo microrganismo patogênico que é ingerido, inalado e 

absorvido está vivo e é capaz de dar início a infecções. Para que a infecção ocorra, pelo 

menos um dos micro-organismos deve ser capaz de alcançar o órgão-alvo do hospedeiro 

e causar a infecção. 

 

A principal crítica dessa abordagem de risco zero é que ela pode ser desnecessariamente 

rigorosa e pode resultar em elevados custos quanto as medidas de controle, tratamento e 

baixa e tais medidas representarembaixa eficiência quanto a doenças infecciosas 

evitadas.  

 

Em uma análise preliminar, Shuval (1997) estima-se que o custo por caso de hepatite A 

evitada por irrigação com zero bactérias de coliformes fecais / 100 ml, em vez de 1000 

bactérias de coliformes fecais / 100 ml, foi da ordem dos US $ 3-30 milhões de dólares.  

Conforme abordado por Blumenthal (2000) esta despesa pode ser justificada pelos 
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países industrializados com baixos níveis de doença entérica endêmica, mas não pode 

ser justificada em países com níveis mais elevados de infecção endêmica, onde a doença 

entérica é mais frequentemente transmitida através dafalta de higiene e saneamento e 

onde os recursos para cuidados preventivos de saúde são limitados. Portanto os recursos 

quanto ao alcance deste risco zero, seriam mais efetivos se aplicados na melhoria do 

saneamento destas localidades assim como outros cuidados preventivos de saúde. 

 

Nesse sentido o estabelecimento do valor de referência segura para exposição a água em 

unidade DALY, deve ser observado com cautela já que possuímos realidades de 

saneamento e saúde diferentes, fator ainda mais evidenciado em países de menor poder 

econômico, onde outros agravos de maior relevância local, como problemas sanitários 

ou mesmo drogas podem estar contribuindo para um nível de caga de doenças habitual 

maior que a referência estabelecida pela WHO para nível seguro de consumo da água de 

chuva. 

 

Esta referência segura expressa em DALY, estabelecida pela OMS, é aproximadamente 

equivalente a um risco de câncer de 10-5 anos ao longo da vida (isto é, um caso de 

câncer por 100 000 pessoas que ingerem água potável (nos padrões de qualidade) 

diariamente ao longo de um período de 70 anos), e que é o nível de risco utilizado nas 

suas diretrizes para determinar os valores-limite para genotóxicos (WHO,2011). Ou 

seja, limitam o risco pelo pior cenário, considerando agentes físicos, químicos ou 

biológicos que possam produzir alterações na estrutura do DNA dos indivíduos e 

provocar doenças como o câncer, o que para a referência dos agentes em estudo no caso 

da água de chuva evidencia o rigor estabelecido, visto que a expectativa e de que os 

agentes de risco em questão provoquem em sua maioria doenças diarreicas.  

 

Na perspectiva de estimar o de desenvolvimento de doenças diarreicas a partir do 

consumo de água de chuva ,Rodrigo et al (2011) avaliaram durante um ano a incidência 

de gastroenterites em virtude da ingestão de água de chuva não tratada em uma 

comunidade da Austrália (Adelaide).Neste estudo foram recrutadas 300 famílias que 

utilizaram água de chuva como sua água potável, as famílias participantes receberam 

uma intervenção ativa ou uma simulação (controle) de unidade de tratamento para 

filtragem de toda a água para beber ou cozinhar. Seus resultados sugerem que o 

consumo de água de chuva não tratada não contribui a incidência de gastroenterite na 



39 

comunidade. É importante destacar que o autor observa que a prevalência de E. coli em 

974 amostras testadas foi de 30,1%; seus níveis variaram de 0 a 2400 ufc / 100 ml.  

 

Heyworth (2006) também em um estudo epidemiológico de ingestão da água da chuva, 

indicou que o consumo de água da chuva armazenada em tanque não fez aumentar as 

chances de gastroenterite em relação ao consumo de água da rede pública entre as 

crianças de 4 a 6 anos de idade no Sul Austrália, ainda que a manutenção dos tanques de 

armazenamento da água da chuva não tenha sido realizada adequadamente nesta 

população estudada.Observou ainda que a incidência de gastroenterites variou de 3,8 a 

5,3 episódios de gastroenterite por ano por criança, e que estes episódios foram de 

predominantemente leves com duração de 1 dia.  

 

Portanto o que podemos observar é que é possível estar exposto a um certo nível de 

contaminantes sem que necessariamente tal exposição seja convertida em um surto de 

doença, por isso a importância de se avaliar este nível de risco de modo que possamos 

não estar preterindo uma determinada alternativa de abastecimento, seja por uma 

proposta de tratamento muito complexa ou de custo elevado, em virtude de uma 

proposta de risco zero,  ainda que tais medidas de tratamento acabem repercutindo em 

um baixo efeito final de melhoria das condições de saúde da população. Desta forma é 

preciso estabelecer alternativas viáveis, levando em conta um nível de risco tolerável, 

ponderando também os ganhos ambientais, sociais e econômicos da sua implementação. 

 

Westrell (2004) em sua tese que avaliou o risco microbiano e suas implicações para a 

gestão de risco em sistemas urbanos de água, considerou que os perigos ou exposições 

perigosas devem ser classificados de modo a distinguir entre riscos importantes e menos 

importantes para estabelecer prioridades na gestão de riscos, e desta forma sugeriu 

definições de gravidade das consequências do aumento de riscos de doenças endêmicas 

na comunidade, já levando em conta também um aspecto de convivência com uma certa 

carga de risco. O referencial de escala de risco que será utilizado está descrito na Tabela 

4 . 

 

Tabela 4- Definições sugeridas por Westrell (2004) de gravidade das consequências dos riscos 
com base no aumento endémico de doença na comunidade. 
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Item Definição 

Catastrófico Aumento importante da doença diarreica> 25% ou um aumento> 

5% na doença mais grave ou surto grande comunidade (100 

casos) ou morte 

Grande Aumento das doenças mais graves * (0,1-5%) ou grande 

aumento de doenças diarreicas(5- <25%) 

Moderado Aumento de doenças diarreicas (1- <5%) 

Pequeno Ligeiro aumento em doenças diarreicas (0,1- <1%) 

Insignificante Não houve aumento na incidência da doença (<0,1%) 

 

 

 Neste sentido, a avaliação de risco quanto ao uso da água de chuva é uma importante 

etapa a ser utilizada no seu estudo de aproveitamento de tal fonte hídrica, de forma que 

possamos obter parâmetro de risco de sua utilização, ou mesmo identificar nível de 

tratamento a ser alcançado para garantia de um uso seguro, uma vez que o risco 

microbiológico representa um fator que ainda constitui uma barreira da população 

quanto ao seu pleno uso em virtude do receio da qualidade desta água e assim o seu 

potencial de provocar doenças. 

 

Nessa perspectiva é importante que seja avaliado o custo e impacto da convivência com 

certa carga de risco de doenças. Cohim (2007) aborda que a redução do risco está 

associada a uma elevação do custo, sendo necessário que se defina o tamanho do risco, 

ou o risco aceitável. Quando analisamos o aproveitamento da água de chuva sem 

tratamento em usos domésticos, em contraposição à necessidade de atendimento a 

exigentes padrões da legislação de qualidade da água, muitas vezes inalcançáveis a 

muitas realidades. 

 

Quando pensamos em aproveitamento de água de chuva , devemos ter sua análise de 

viabilidade realizada em virtude dos possíveis ganhos ambientais , sociais e até mesmo 

econômicos que podem ser obtidos, ao passo que se a análise for realizada friamente no 

sentido de atendimento aos rígidos padrões  de qualidade estabelecidos , o custo e 

tecnologia necessária a ser implementada para tratamento e atendimento destes padrões 

pode certamente inviabilizar tal sistema, ao passo que pouco pode se refletir em ganho 



41 

de saúde comparado a uma adequação e atendimento a padrões mais próximos à 

realidade de um nível de risco tolerável . 

 

 

 

 

 

2.6 PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA (PSA) E TRATAMENTO 

NO PONTO DE USO 

 

 

A partir desta perspectiva de saúde pública que vem sendo abordada, os consumidores 

ocasionais ou não de água de chuva devem ser pelo menos aconselhados sobre boas 

práticas para uma maior segurança da água, e onde é provável que a água de chuva seja 

a única fonte de água para uso doméstico, normas adequadas devem ser defendidas e 

aplicadas para se certificar que a água captada e armazenada, na maior parte do tempo, 

satisfaz as normas de qualidade da água do país. A boa prática exige que várias barreiras 

de proteção devam estar localizadas entre a fonte de água e o ponto de uso(HEIJNEN 

,2012). 

 

Buscando estabelecer tais princípios de segurança, a OMS em 2011 no seu manual de 

diretrizes para a qualidade da água potável, estabeleceu o conceito de Plano de 

Segurança da Água (PSA), no qual entende que o meio mais eficaz de assegurar 

consistentemente a segurança de um abastecimento de água potável é através da 

utilização de uma abordagem de avaliação e gestão de riscos que engloba todos os 

passos no abastecimento de água da Bacia até o consumidor (BARTRAM J et al, 2009).  

 

De um modo geral o PSA se constitui das seguintes etapas (BRASIL,2012): 

1. Etapas preliminares: envolvem o planejamento das atividades; olevantamento das 

informações necessárias; e a constituição da equipetécnica multidisciplinar de 

elaboração e implantação do PSA; 

2. Avaliação do sistema: envolve a descrição do sistema de abastecimentode água, a 

construção e validação do diagrama de fluxo; aidentificação e análise de perigos 
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potenciais e caracterização de riscos;e o estabelecimento de medidas de controle dos 

pontos críticos; 

3. Monitoramento operacional: o objetivo é o de controlar os riscose garantir que as 

metas de saúde sejam atendidas. Envolve a determinaçãode medidas de controle dos 

sistemas de abastecimento de água;a seleção dos parâmetros de monitoramento; e o 

estabelecimento delimites críticos e de ações corretivas; 

4. Planos de gestão: possibilitem a verificação constante do PSA eenvolvam o 

estabelecimento de ações em situações de rotina e emergenciais;a organização da 

documentação da avaliação do sistema; oestabelecimento de comunicação de risco; e a 

validação e verificaçãoperiódica do PSA; 

5. Revisão do PSA: deve considerar os dados coletados no monitoramento;as alterações 

dos mananciais e das bacias hidrográficas; asalterações no tratamento e na distribuição; 

a implementação de programasde melhoria e atualização; e os perigos e riscos 

emergentes. OPSA deve ser revisado após desastres e emergências para garantir 

queestes não se repitam; 

6. Validação e verificação do PSA: objetiva avaliar o funcionamentodo PSA e saber se 

as metas de saúde estão sendo alcançadas. 

 

Como estabelecido nas próprias bases de orientação para implementação de tais 

programas, e consideração de sua viabilidade de implementação, seja em sistemas de 

pequeno a grande porte, tais etapas podem ser adaptadas ou suprimidas de maneira a 

atender o contexto de sua utilização, principalmente quando se pensa em sua utilização 

como ferramenta de auxílio a gestão da qualidade da água no ponto de consumo, 

considerando os sistemas de aproveitamento de água da chuva. Conforme estabelecido 

pela própria OMS (2011) o PSA pode variar em complexidade, tendo em vista a 

situação, e se organizacomo um sistema operacional de gestão da qualidade e do risco, 

guiado pelasmetas de saúde. 

 

Uma das referências de tal proposta quanto a abordagem de gestão de risco, é o 

princípio de múltiplas barreiras, que se constitui de etapas do sistema onde se 

estabelecem procedimentos para prevenir, reduzir, eliminar ou minimizar a 

contaminação, além deste também se considera os princípios do estabelecimento de 

boas práticas, análise de perigo e pontos críticos de controle (APPCC) e análise de risco 

(BRASIL,2012).  
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É estabelecido pelo próprio manual do PSA da OMS a potencialidade de utilização 

destes princípios, sejam em sistemas de abastecimento pequenos ou de maior 

complexidade. Neste sentido aplicar tais princípios quando pensamos em abastecimento 

com a utilização de água de chuva é importante, principalmente se pensar na 

implementação de medidas de tratamento de concepção simples e utilização local, no 

ponto de consumo, e que também representem melhoria e manutenção da qualidade da 

água da chuva a ser consumida. Até mesmo simples ações de higiene e boas práticas, 

como lavar as mãos, podem impactar em redução na exposição a contaminantes, Curtis 

e Cairncross (2003) observaram que lavar as mãos com Sabão pode reduzir o risco de 

doenças diarreicas em 42-47%. 

 

O conceito básico dentro de um PSA é que no foco estejam os processos operacionais e 

ações a serem tomadas para garantir o fornecimento de água potável, ao invés de testar a 

água depois de já ter sido entregue. Isso não quer dizer que o teste de qualidade da água 

não seja importante - é um componente fundamental do PSA na verificação. No entanto, 

o PSA não quer apenas tomar uma ação quando um teste de qualidade da água mostra 

uma contaminação (medidas corretivas), mas visa uma abordagem que toma uma ação 

quando a operação de abastecimento de água está começando a se deteriorar e o risco de 

contaminação aumentou (ação preventiva) (HEIJNEN ,2012) 

 

Desta forma várias ações de segurança higiênica devem ser adotadas em auxilio ao 

aproveitamento da água de chuva, visto que em função das condições que podem 

influenciar a sua qualidade, precisamos pensar em outras alternativas além do 

tratamento pós coleta como premissa básica de garantia da sua qualidade, sem esquecer 

que no aproveitamento da água de chuva deve ser importante a busca da manutenção de 

uma característica simplificada e de acesso fácil aos seus usuários ,desde a captação à 

tecnologia de tratamento adotada, o que tenderá a trazer mais chances de sucesso ao 

sistema , já que se tornando complexa sua manutenção e operação a depender da 

tecnologia de tratamento que se proponha , poderíamos dificultar ou mesmo inviabilizar 

seu funcionamento. 

 

Rondi et al (2015) avaliaram a sustentabilidade de tais sistemas de PSA em pequenas 

comunidades africanas de Burkina Faso e Senegal, identificaram que os custos do PSA 
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demonstraram ser fortemente dependentes da complexidade do sistema hídrico e do 

nível poluição da água potável, então quanto menor a complexidade e mais limpa tende 

a ser a fonte hídrica utilizada, menor os custos do sistema, o que aumenta sua 

viabilidade a longo prazo. Portanto com a perspectiva de uma boa qualidade da água de 

chuva captada é importante pensar na simplicidade do sistema de maneira a 

alcançarmos melhor viabilidade do sistema. 

 

Os cinco princípios de sustentabilidade de um Plano de Segurança da Água abordados 

por Rondi et al (2015) para pequenas comunidades estão relacionados a: (i) 

sustentabilidade técnica, em termos de uso de recursos materiais e humanos locais, e 

tecnologias apropriadas com uma necessidade de operação e manutenção acessível e 

simples; (ii) sustentabilidade econômica, o que significa a adoção de tecnologias ou 

instalações com baixos custos de investimento e operação, capazes de criar 

oportunidades comerciais e empresariais locais, garantindo assim a autossuficiência; 

(iii) sustentabilidade organizacional e institucional, em termos de aceitação pelas 

instituições locais (das mais baixas às mais altas) e em termos de criação de uma forte 

parceria entre as partes interessadas locais (com um papel-chave de ONG / Associações 

locais), capazes de garantir que as atividades/boas práticas perdurem ;(iv) 

sustentabilidade social e cultural, o que significa desenvolver projetos e implementar 

tecnologias realmente desejadas pela população local que possam rapidamente mostrar 

uma melhoria na vida cotidiana; e v) sustentabilidade ambiental e de saúde, em termos 

de minimização da utilização dos recursos naturais através da reutilização ou 

valorização de resíduos ou de outros recursos e da limitação dos impactos ambientais. 

 

Assim sendo o que podemos observar é que o ponto de interseção para o sucesso e 

longevidade de um sistema de abastecimento de água através da água de chuva captada, 

assim como o gerenciamento e manutenção destes sistemas, é a simplicidade, desde sua 

captação, passando pela operação assim como também nas etapas de manutenção e 

tratamento. 

 

Mahmud et al (2007) avaliando o desenvolvimento e implantação de PSA em várias 

comunidades de Bangladesh, obtiveram resultados que mostram que os PSAtêm 

viabilidade de serem implementados para abastecimento gerido por comunidades e os 

resultados apontam para reduções significativas e consistentes nos riscos sanitários e 
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melhorias na qualidade microbiana e ainda que o uso de ferramentas de monitoramento 

simples para uso da comunidade foi destacado como particularmente importante. 

 

A OMS (1997) observa que o elemento comum de abastecimento de água gerido pela 

comunidade é o tipo de gestão, e normalmente a utilização de operadores não treinados 

e não remunerados, muitas vezes são os próprios membros da comunidade responsáveis 

por operar e manter o fornecimento de água. Entre as características de tais sistemas em 

países em desenvolvimento destacam-se; utilização de tecnologias simples, baixo 

suprimento de água a ser gerido, tratamento raramente utilizado. 

 

Porém a simplicidade de tais propostas não deve ser encarada como medida paliativa de 

segurança a sustentabilidade e manutenção destes sistemas, nos estudos de Mahmudet al 

(2007) foramressaltadosque, é exatamente nesses ambientes de caráter mais simples que 

os ganhos potenciais de saúde pública resultantes da melhoria da segurança da água são 

provavelmente os maiores e onde os PSA podem ter potencial para melhorar a saúde 

comunitária e pessoal. 

 

Por exemplo, Ahmed (2012a) observando que uma das principais fontes de patogênicos 

nos telhados eram relativas ao transito de animais, considerou na conclusão do seu 

trabalho que é importante a boa manutenção do telhado, higiene da calha, eliminação de 

galhos que pendem sobre as árvores e outras estruturas devem ser consideradas sempre 

que possível para evitar que a presença de aves e outros animais, como uma forma de 

prevenção da deposição de suas fezes nos telhados e consequente presença de 

patógenos.  

 

Davison (2004) aborda que em um plano de segurança as medidas de controle são 

identificadas considerando os eventos perigosos que podem causar contaminação da 

água, tanto direta quanto indiretamente, e as atividades que podem mitigar os riscos 

desses eventos. Logo é necessário avaliar quais são as principais fontes de 

contaminação de um sistema de captação de agua de chuva de telhado, de maneira 

direcionar as ações de prevenção e controle de tal plano. 

 

A WHO (2007) considera que a qualidade da água da chuva está diretamente 

relacionada a limpeza da captação, calhas e tanques de armazenamento. Além destas o 
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modo de extração de água do tanque também pode ser fonte de contaminação, 

reiterando claramente a importância da coleta e extração adequada desta água 

(ISLAM,2011). Desta forma é importante que associemos a utilização de boas práticas 

de uso e manutenção da estrutura, como uma forma simplificada, mas de boa eficiência 

na garantia e manutenção da água aproveitada em uma qualidade satisfatória 

 

Portanto a partir destas orientações e considerações a implementação de um PSA, em 

adequação à realidade de um sistema de captação e aproveitamento de água de chuva 

doméstico é também um aspecto importante a ser avaliado como ferramenta 

complementar a manutenção da qualidade da água. 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

 

O estudo quanto à Avaliação Quantitativa de Risco Microbiológico (AQRM) 

tem uma abordagem quantitativa através de técnicas de simulação e modelagem de 

cenários conforme a Tabela 5.Desse modo simula os riscos aos indivíduos em diversas 

condições domesticas de aproveitamento de água de chuva coletada de telhado, que 

pode ser desde a irrigação de jardins, uso em vaso sanitário e até mesmo consumo. Logo 

o estudo avaliará os efeitos que possam ser originados de diferentes exposições visto 

cada uso proposto, de forma a se conhecer o potencial impacto à saúde.  

 

Tabela 5 -Etapas para a condução da Avaliação Quantitativa de Risco Microbiológico 
(AQMR). 

ETAPA OBJETIVO 

Identificação do perigo 

 

Descrição dos efeitos, agudos e crônicos, 

à saúde associados a um microrganismo 

específico, incluindo desde as vias de 

transmissão até o hospedeiro. 
 

Avaliação da exposição 

 

Determinação do tamanho e natureza da 

população exposta; rotas, concentração e 

duração da exposição. 
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Avaliação da dose-resposta 

Caracterização da relação entre as várias doses 

administradas e a incidência dos efeitos à 

saúde. 

Caracterização do risco 

 

Integração das informações obtidas nas 

etapas anteriores para estimar-se a 

magnitude de problemas de saúde pública e 

para avaliar-se a variabilidade e incertezas. 

 

Fonte: KRZYZANOWSKI (2014) Adaptado de HAASet al (1999).  

 

 

3.1 DETERMINAÇÃO DOS RISCOS DE INFECÇÃO DE PATOGÊNICOSPOR 

FINALIDADE DE APROVEITAMENTO; 

 

 

As determinações dos riscos foram realizadas com base da metodologia de Análise 

Quantitativa de Risco Microbiológico (AQRM) que consiste nas quatro etapas básicas: 

identificação e caracterização do perigo, Avaliação da Exposição, Análise da Dose-

resposta e caracterização do Risco conforme estabelecido por HAAS et al (1999). 

 

 

3.1.1 Identificação e caracterização do perigo 

 

 

Nesta etapa da identificação e caracterização do perigo, serão descritas as características 

dos agentes microbiológicos capazes de causar efeitos prejudiciais à saúde a partir da 

exposição a água de chuva, assim como identificar a gravidade e efeitos adversos a 

saúde das possíveis doenças causadas pela ingestão do agente microbiológico avaliado. 

 

Em virtude de uma diversidade de condições de água de chuva que pode ser 

considerada, este estudo sopesa como sua água de chuva em análise aquelas oriundas de 

captação de telhado e posterior armazenamento em um reservatório.Tal consideração é 

importante, já que artigos e dados que se referissem a água de chuva escoada tendo o 
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solo como área de captação não foram considerados no levantamento de dados de 

qualidade realizado. 

 

Por meio de levantamento bibliográfico, em trabalhos científicos tanto nacionais como 

internacionais, documentos de agências governamentais determinaram o patogênico de 

referência a ser utilizado no estudo.Características como relevância quanto a presença 

em água de chuva coletada, infeciosidade, e potencial atuação em zoonoses de aves ou 

animais que habitem ou transitem nos telhados foram levadas em consideração no 

levantamento e escolha, sendo informações predominantemente qualitativas. 

 

A busca dos valores visto a quantificar o patógeno escolhido foi realizada com base em 

levantamento da literatura científica, pesquisa em sites de referência científica 

comprovada, utilizando-sedas seguintes palavras-chave; patógeno e água de chuva 

captada de telhado. Conforme já abordado, quanto à quantificação da concentração 

destes patógenos em água de chuva e determinação de uma faixa de mínimo a máximo 

de concentração em função dos valores encontrados, os dados serão selecionados quanto 

ao tipo de água de chuva considerado no estudo, já que só é de nosso interesse 

informações de água de chuva captada de telhado. 

 

Diversos autores identificaram que entre diversos patógenos, campylobacter, 

Crysptosporidium, Salmonela, Giárdia, Escherichia colipossuem prévia relação com a 

presença em aves e outros animais de habito de telhado. Tal relação tem sido descrita 

em outros trabalhos (SRÉTER (2000), RYAN e CACCIO (2013), ABDOLLAHPOUR 

(2015)) sendo, portanto, importante característica a ser levada em conta, devido a 

provável presença desses patógenos em água de chuva coletada. 

 

Campylobacter, Cryptosporidium, Salmonela,Giárdia, Escherichia coli e Enterococcus 

também estão entre os agentes principais de causa de gastroenterites em todo o mundo 

(LAINE (2011), FHOGARTAIGH (2013), NIELSEN (2013),MURPHY (2015), 

SOLLER et al (2016)) sendo a diarreia infecciosa uma das principais causas de 

morbidade e mortalidade. Uma das principais formas de transmissão das gastroenterites 

é por via feco-oral,com a água como uma das principais rotas (FARTHING e KELLY 

,2007). Desta forma é potencialmente significante a observar tais aspectosna escolha 

dos indicadores representantes a serem modelados na análise do risco. 
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Os micro-organismos escolhidos por nós foi o Campylobacterque representam o grupo 

das Bactérias. A organização do banco de dados do patógeno escolhido foi realizada por 

tabulação, a partir de uma faixa de valores identificados de concentração do patógeno 

entre um mínimo e máximo.Aplicaremos distribuição estatística nos valores base 

identificados, com uma variação proposta de 10 mil valores através do método de 

Monte Carlo, e desta forma gerar uma distribuição de valores da concentração dos 

mesmos, ao invés de uma única estimativa pontual. 

 

3.1.1.1 Campylobacter 

 

Embora várias espécies de Campylobacter sejam ubiquitárias, algumas como 

Campylobacter jejuni, C. coli e C. lari são isoladas frequentemente a partir de casos de 

gastrenterite humana. Entre as principais características do gênero destaca-se a forma de 

bacilos curvos, espiralados, muito finos e compridos (0,2 nm a 0,5 nm de largura e 0,5 e 

5nm de comprimento). São Gram-negativos e móveis por um único flagelo polar que 

apresenta de duas a três vezes o comprimento da célula. (BRASIL, 2011). 

 

O habitat normal das espécies de Campylobacter é o intestino de animais de sangue 

quente e, em particular, aves. 42 ºC é a sua temperatura ideal de crescimento (KETLEY, 

1997; ABULREESH et al., 2006), característica de muita relevância no contexto de 

avaliação da qualidade envolvido neste trabalho em virtude de serem as fezes de aves 

uma das possíveis importantes fontes de contaminação das áreas de telhado , 

consideradas como espaço de captação da água de chuva deste estudo. 

 

Mais de 16 espécies de Campylobacter foram identificadas, mas a maior parte das 

infecções clinicamente reconhecidas em adultos imunocompetentes são devidas a C. 

jejuni e, menos freqüentemente, a  C. coli.A Campylobacter coloniza o cólon de 

animais domésticos e de criação comercial, incluindo bovinos, ovinos, caprinos, Suínos 

e, em particular, aves de capoeira, que servem como principal fonte de infecção 

humana. 

 

A campilobacteriose é uma doença diarréica zoonótica causada por bactérias do gênero 

Campylobacter, com a maioria dos casos causados por C. jejuni. As espécies de 
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Campylobacter têm uma distribuição mundial, e a campilobacteriose é uma das 

principais causas de diarreia aguda em todo o mundo, está doença que afeta Sistema 

digestivo causado por bactérias do gênero Campylobacter, e é sintomaticamente 

caracterizada por diarreia, cólicas, dor e febre. (Adedayo ,2008;. Yang,2013) 

 

Os dados da Tabela  representam valores de concentração de Campylobacter em 

diversos trabalhos que a avaliaram na água de chuva e serviram de base para nossa 

consideração feita quanto a esse patógeno representada na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Dados avaliação de Campylobacter na água de chuva captada de telhados 

Concentração 

(NMP/L) 

% 

Presença 

Amostras 

testadas 

Nº de 

Amostras 

positivas 

Presença 

Decimal 

Referência  

Não disponível 41 27 11 0,41 (AHMED ,2008) 

<3 - 43 10 10 1 0,10 (CHAPMAN et al , 2008)  

Não disponível 37 27 10 0,37 (AHMED et al , 2009) 

Não disponível 20 100 20 0,20 (AHMED,2010) 

Não disponível 0 115 0 0,00 (SIMMONS,2001) 

5 a 100  21 24 5 0,21 (AHMED et al,2012a) 

Não disponível 12 17 2 0,12 (ALBRECHTSEN ,2002) 

<0.6 a 5.6 37 24 9 0,37 (SAVILL et al ,2001) 

26 a 240  8 32 3 0,08 (SCHETS et al , 2010) 

0 a 0.056 3 100 3 0,03 (FEWTRELL,2007) 

 

Tabela 6 - Dados de entrada utilizadosno @risk na determinação da concentração 
Campylobacter para água de chuva captada de telhado, utilizada como referência. 

Variáveis  Unidade Parâmetro de Distribuição 

Concentração do 
Patógeno 

 na água de chuva 

NMP/L Log Normal Min 0 

Médiana 5,6 

Máximo 240 

Frequência 
 de Amostras Positivas 

Decimal Normal Min 0,13 

Desv Pad 0,15 
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3.1.2 Avaliação da exposição 

 

Está é a etapa de determinação das rotas de exposição e é muito importante, já que cada 

cenário definido determinará uma faixa diferente de volume de água exposta ao 

indivíduohajam vista as diversas rotas de transmissão (Ingestão direta, inalação e 

contato). Portanto conforme os usos definidos a serem considerados, realizamos as 

considerações quanto ao volume esperado de exposição em virtude das ingestões diretas 

definidas para cada usoe ainda suas possíveis frequências ao longo do ano. 

 

As determinações dos dados de exposição foramcolhidas em base de referências 

internacionais e nacionais que avaliaram tal fator. Em dados gerais temos referências 

como a publicação da Agencia Ambiental Americana,  Exposure Factors Handbook 

(EPA,2011) queresume dados sobre as características comportamentais e fisiológicas 

humanas que afetam a exposição a contaminantes ambientais, e fornecem valores 

recomendados para esses fatores que podem ser usados para avaliar a exposição, entre 

adultos e crianças, buscamos ainda trabalhos mais específicos como o de PASSIN 

(2013) que avaliou por AQRM o risco de exposição a E.coli em água cinza, tendo 

estabelecido taxas de exposição a diversos usos domésticos.Temos ainda trabalhos mais 

específicos como de FEWTRELL (2007) e COHIM (2009), que avaliaram 

respectivamente risco quanto ao contato com aerossol de descarga de banheiro que 

utiliza água de chuva e risco quanto ao uso da água de chuva no banho. Na Tabela 7 

apresentamos alguns dados da pesquisa bibliográfica quanto aos dados de exposição que 

iremos utilizar. 

 

Tabela 7- Considerações quanto aos usos considerados e condições de entrada no programa 
@risk 

Uso 

Considerado 

Volume ingerido 

(Litros) 

Duração 

(Min) 

Frequência de 

uso#/ Dia 

Referência 

Beber  Min: 1,4 

Mediana:  2,5 

Máximo: 3,6 

Distribuição: 

Triangular 

Não se aplica Não se aplica (EPA,2011) 
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Banho Volume Ingerido 

(L/min): 

Média :0,0005 

Desv pad:0,0002 

Distribuição: Normal 

Min 0,9 

Média 8,3 

Máximo 44 

Distribuição: 

Log Normal 

Alterado 

 

Mínimo: 0,1 

Média: 0,9 

Máximo: 5 

Distribuição: 

Log Normal 

Alterado 

(COHIM, 2009) 

 

Irrigação com 

mangueira  

Distribuição: Log 

Normal 

(Consideração 

minha) 

Média: 0,001 

DesvPad: 0,0001 

Não se aplica Distribuição: 

Log Normal 

Min 1 

Mediana 3 

Máximo 7 

(AHMED,2010) 

Descarga vaso 

sanitário 

Distribuição 

triangular 

Min 0,00001 

Moda 0,0001 

Máximo 0,0005 

Não se aplica Distribuição 

Triangular 

Min 2 

Médiana 4 

Máximo 6 

Ashbolt et al. 

(2005) apud 

(COHIM,2007)  

 

Higienização 

de Alimentos 

Distribuição: Normal 

Média: 0,5 ml 

DesvPad: 0,1 ml 

 Distribuição 

Triangular 

Min 2 

Médiana 4 

Máximo 6 

(AHMED,2010) 

 

No caso do uso para beber, consideramos uma ingestão média de dois e meio litros de 

água, determinada a partir de uma distribuição triangular, em base de valores de 

mínimo, mediana e máximo que tem por base valores de ingestão sugeridos para 

diferentes idades desde crianças, adultos a idosos(MOYA, J. et al 2011). 

 

3.1.3 Análise dose – resposta 

 

Esta etapa visa identificar o potencial de infecção a ser ocasionado em virtude das 

condições expostas nas etapas anteriores, que envolvem concentração do patogênico na 

água de chuva, vias e rotas de exposição com definição da dose exposta. Portanto a 

avaliação da dose-resposta busca responder à seguinte pergunta: se uma população entra 
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em contato com uma determinada dose de um patógeno, quantas pessoas apresentarão 

sinais de infecção, doença ou morte? Logo, o intuito é conhecer qual seria a resposta de 

uma determinada população quando exposta a uma dose conhecida de um determinado 

patógeno (CAMRA, 2014). 

 

Adosefoi avaliadapor meio daEquação 1, a qual faz uso da concentração de micro-

organismos patógenos em água de chuva definidos anteriormente, que por meio do seu 

volume ingerido, considerando as rotas de exposição para cada finalidade de 

aproveitamento e a partir do banco de dados gerados quantos às rotas de exposição, 

calcularemos as doses a que serão submetidos os indivíduos em função de cada 

condição de uso proposta e patógenos considerados.  

 

Dose	 = 	Concentração	de	Patogênico	na	água	de	chuva	(NMP

/mL)	x	Volume	ingerido	(mL) 

Equação 1- Dose de Exposição 

 

Os modelos matemáticos mais comuns utilizados na etapa da avaliação de dose-

resposta, para relacionar a dose ingerida de patógeno à infecção, são os modelos 

Exponenciais e Beta-Poisson. A definição do modelo a ser utilizado varia visto os 

patógenos escolhidos, já que cada tipo se ajusta a um modelo especifico. 

 

O patogênico de referência utilizado a Campylobacter tem recomendação de ajuste ao 

modelo Beta-Poisson ((MEDEMA et al,1996), (FUHRIMANN ,2016)) 

 

No modelo Beta-Poisson, a probabilidade de infecção por organismo varia de acordo 

com a população. Nesse caso, a probabilidade do microrganismo sobreviver e atingir o 

hospedeiro segue a distribuição Beta. Desta forma, a interação entre o hospedeiro e o 

organismo é expressa pelaEquação 2: 

 

"#$%		 = 1 − [1 + (
*

+50
)/(2

/

0 − 1)]			23 

Equação 2- Dose - Resposta Modelo Beta-Poisson 
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Onde Pinf é a probabilidade de infecção, D é a dose e α e β são os parâmetros dose-

resposta. De acordo ao nosso patógenos de referência em estudo serão utilizados 

diferentes parâmetros Dose-resposta, característicos de cada patogênico. 

 

Por conseguinte, o modelo proposto irá trabalhar em uma abordagem estocástica, 

baseada no método de Monte Carlo de geração dos dados de forma a cobrir um faixa de 

possíveis valores associados à concentração dos patogênicos na água de chuva, assim 

como dados referentes a exposição do indivíduo. O métodoseleciona valores 

aleatoriamente de forma independente de acordo com a distribuição de probabilidade 

definida. Desta forma quando o objetivo principal for a geração de uma diversidade de 

cenários independentes, então o método de Monte Carlo torna-se, por definição, mais 

adequado (PALISADE, 2016). 

 

As variações assumidas colaboram na redução das incertezas das informações já que a 

proposta é trabalhar com um intervalo de valores e não valores pontuais, que poderiam 

originar dados muito mais frágeis já que envolvem inúmeras variações.Assim para cada 

dado de concentração do patogênico na água de chuva e suas possíveis doses de 

ingestão foram geradas series de 10.000 valores. 

 

 

3.1.4 Caracterização do risco 

 

 

A caracterização do risco combina as informações previamente obtidas com a finalidade 

de estimar os efeitos adversos à saúde em um período de tempo, já que os dados de 

avaliação de dose-resposta, refletem uma condição pontual de uma exposição e, 

portanto, probabilidade de infecção para um caso. 

 

A caracterização do risco representa a integração da identificação do perigo, a avaliação 

de exposição e a avaliação de dose-resposta para que seja possível determinar a 

probabilidade de infecção e de doença. 

 

É dada pelaEquação 3: 
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"4		 = 1 − (1 − "*)5				 

Equação 3- Probabilidade de infecção 

Em que Pt é a probabilidade de uma ou mais infecções durante o período de t dias e Pd 

é a probabilidade diária de infecção (ou para uma exposição). Para o cálculo da 

probabilidade anual de infecção, considera-set o número de exposições em um ano, com 

variação em virtude do uso escolhido para realização de uma ponderação de exposições 

em um ano.  

 

Uma vez que nem toda pessoa infectada pela ingestão de organismo patogênico adoece, 

é necessário que se faça também uma estimativa da probabilidade de se contrair uma 

doença, PD. 

"6		 = "6: 8	9	"#$%			 

Equação 4 -  Probabilidade de Doença 

 

Onde PD= probabilidade de uma pessoa infectada tornar-se doente; PD: I= 

probabilidade de uma pessoa infectada desenvolver doença clínica.  

 

Os impactos de saúde identificados ainda serão quantificados utilizando desabilidade 

anos de vida ajustados (DALYs) e confrontados com o padrão recomendado 

estabelecido pela WHO, que tem para cada patógeno avaliado uma relação de DALY 

por caso de doença previamente estabelecida. DALY mede os anos de vida perdidos por 

morte prematura ou vividos com incapacidade, em relação a uma esperança de vida 

ideal,é em resumo medidas de saúde que permitem a comparação dos efeitos em toda 

uma ampla variedade de resultados de saúde, incluindo a mortalidade e morbidade. 

 

 

3.2 AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DE BARREIRAS SANITÁRIAS 

NA SEGURANÇA DA ÁGUA DE CHUVA CAPTADA 

 

 

Posteriormente iremos avaliar o impacto da implementação de barreiras sanitárias com 

vistas ao risco gerado para tais exposições. 
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Muitos trabalhos avaliam a eficiência de dispositivos de desvio da primeira água e 

demonstraram ser uma medida eficaz de remoção de contaminantes e melhoria da 

qualidade da água e logo seu potencial como uma barreira sanitária (ANDRADE 

NETO, 2003; NTALE e MOSES ,2003; MARTINSON e THOMAS, 2005; SOUZA 

,2011; GIKAS e TSIHRINTZIS,2012; ANDRADE NETO, 2013; AZEVEDO,2014). 

Além de ser um equipamento de baixo custo e fácil manutenção. Conforme a Tabela 

8identificamos na literatura diversos valores encontrados de eficiência percentual de 

remoção de micro-organismos pela utilização deste dispositivo. 

 

Tabela 8- Eficiência de remoção de patógenos por sistemas de desvio das primeiras águas 
(desvio das primeiras águas) 

Barreira Sanitária Patógeno avaliado Eficiência de 

Remoção 
Referência 

Desvio das 1 águas E.coli 80% (XAVIER, 2010) 

Desvio das 1 águas  Coliformes Totais 95,5 % (SOUZA,2011) 

Desvio das 1 águas  Bactérias heterotróficas  94,39% (SOUZA,2011) 

Desvio das 1 águas  Coliformes Termotolerantes 100% (NTALE E MOSES 
,2003) 

Desvio das 1 águas Coliformes Totais 96,5% CARVALHO et al. 
(2012) 

Desvio das 1 águas E. Coli 100% CARVALHO et al. 
(2012) 

Desvio das 1 águas Coliformes Totais  96,5% (LIMA,2012) 

Desvio das 1 águas E.coli   100% (LIMA,2012) 

Desvio das 1 águas  Salmonela  100% (LEE,2012) 

Desvio das 1 águas  E.coli 90 % (LEE,2012) 

 

A partir das informações levantadas consideramos para o dispositivo de desvio das 

primeiras águas um percentual de eficiência de remoção de patógenos de 96%. 

 

Outra barreira de proteção que iremos adotar será a utilização de filtro de barro, produto 

de baixo custo, grande popularidade e que de acordo com os trabalhos observados 

representaria um fator significativo de remoção de contaminantes, nos trabalhos 
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avaliados a média de remoção de E.coli foi de 93% ((OYANEDEL-CRAVER e SMITH 

(2007), BIELEFELDT et al (2009), MWABI (2011), SIMONIS e BASSON (2012), 

VAN DER LAAN (2014)) adotaram tal consideração também para aCampylobacter.  

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 Determinação dos Riscos de acordo aos usos domésticos propostos 

 

Tabela 9 - Resumo do risco em DALY para os usos da água de chuva sem tratamento 

Uso considerado Risco Mediano 
(DALY) 

Risco Percentil 
90% 

(DALY) 
Beber 3,4 x 10-04 8 x 10-04 
Banho 6,5 x 10-07 1,0 x 10-05 

Higienização de 
alimentos 

4 x 10-07 2,3 x 10-06 

Irrigação com 
Mangueira 

2,1 x 10-07 1 x 10-06 

Descarga vaso 
sanitário 

1,4 x 10-07 9,3 x 10-07 

 

Conforme podemos observar em análise dos resultados apresentados naTabela 9e 

referenciados pelas figuras de 1 a 5, de acordo as considerações realizadas o risco 

mediano de beber água de chuva é o de maior valor e o único frente aos outros usos 

domésticos determinados que se encontra acima do limite de tolerância, 1 x 10-06 

DALY, estabelecido pela OMS como referência segura, sendo os outros usos, portanto 

considerados como aceitáveis, mesmo na condição adversa proposta de uso desta água 

sem tratamento para todas as condições observadas. 

 

Ainda que recomendado pela OMS o valor a ser utilizado como o de risco mediano, ao 

observarmos o valor de risco com percentil 90%, a maioria dos usos propostos se 

posicionam na mesma ordem de grandeza do valor limite determinado pela OMS, a 

exceção de beber e banho, ainda que estejamos desta maneira adicionando mais um 

fator de pior condição para a avaliação. 
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Estabelecendo uma escala de risco entre os usos propostos, conforme aTabela 9 é 

possível observar que o maior risco entre os usos domésticos para água de chuva é 

beber e em ordem decrescente: banho, higienização de alimentos, irrigação com 

mangueira e descarga de vaso sanitário. Sendo assim, o uso beber água da chuva o 

único que a princípio exigiria a implementação de medidas de tratamento.Mais adiante 

iremos verificar o impacto da implementação de medidas sanitárias de tratamento como 

contribuição no aumento da segurança nos usos desta fonte. 

 

Os resultados obtidos após as simulações no @Risk são demonstrados em uma 

distribuição de valores conforme apresentado nos gráficosrepresentados nas figuras 1 a 

5, portando o risco não se representa como um valor determinístico e pontual, porém a 

título de simplificação discutiremos em referência do valor de mediana. 

 

Figura 1- Gráfico DALY Beber água de chuva sem tratamento 

 

 

A  

Figura 1descreve o resultado em distribuição de probabilidade acumulada da DALY 

para a Campylobacter, na avaliação de risco para o uso de ingestão intencional, beber a 

água de chuva. Conforme o resultado podemosverificar que o risco mediano seria de 3,4 

x 10-04 DALY (Anos) por pessoa ao ano. 

 



59 

Figura 2- Gráfico DALY Banho água de chuva sem tratamento 

 

 

A Figura 2 descreve o resultado em distribuição de probabilidade acumulada da DALY 

para a Campylobacter, na avaliação de risco para o uso para banho coma água de 

chuva.Conforme o resultado podemosverificar que o risco mediano seria de 6,5 x 10-07 

DALY (Anos) por pessoa ao ano. 

 

Figura 3 - Gráfico DALY Higienização de alimentos com água de chuva sem tratamento 

 

 

A Figura 3 descreve o resultado em distribuição de probabilidade acumulada da DALY 

para a Campylobacter, na avaliação de risco para o uso higienização de alimentos com a 

água de chuva. Conforme o resultado podemosverificar que o risco mediano seria de 4 x 

10-07 DALY (Anos) por pessoa ao ano. 
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Figura 4 - Gráfico DALY uso de mangueira utilizando água de chuva sem tratamento 

 

 

A Figura 4 descreve o resultado em distribuição de probabilidade acumulada da DALY 

para a Campylobacter, na avaliação de risco para o uso irrigação com mangueira 

utilizando a água de chuva. Conforme o resultado podemos verificar que o risco 

mediano seria de 2,1 x 10-07 DALY (Anos) por pessoa ao ano. 

 

Figura 5 - Gráfico DALY descarga vaso sanitário com água de chuva sem tratamento 

 

 

A Figura 5 descreve o resultado em distribuição de probabilidade acumulada da DALY 

para a Campylobacter, na avaliação de risco para o uso descarga vaso sanitário 

utilizando a água de chuva. Conforme o resultado podemosverificar que o risco 

mediano seria de 1,4 x 10-07 DALY (Anos) por pessoa ao ano. 

 

Conforme os resultados de mediana ,apesar do valor do uso beber ter apresentado valor 

acima do limite tolerável estabelecido ,é preciso levar em conta que a própria OMS em 

seu guia de orientações para uso da água de chuva, relata que poderiam ser mais realista 
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valores como 10-05 ou 10-04 DALY por pessoa ao ano de carga de doença de veiculação 

hídrica, em alguns locais e circunstâncias de curto prazo, onde a carga global da doença 

que acontece por várias outras vias de exposição (água, comida, ar, contato pessoal 

direto, etc.) é muito alta , de forma que a exposição pela via considerada vai ter pouco 

impacto sobre a carga global de doença do local, e portanto poderiam ser estabelecidos 

valores mais contextualizados à qualidade de acordo com a realidade local, e desta 

forma a água mais segura seja derivada de uma decisão de política nacional 

(WHO,2011).  

 

A consideração de possível rigor nessa determinação do valor de referência limite em 

Daly estabelecido pela OMS, que leva em conta o âmbito mundial, podemos avaliar 

estar distante do contexto do nosso país quanto a carga de doença aceitável, 

principalmente em virtude de nossas condições gerais de saúde, principalmente quando 

falamos em doenças de veiculação hídrica, devido a nossa precária condição sanitária 

no geral, e carga de doença com a qual já convive nossa população. 

 

Outrossim levando em conta tais aspectos, uma modificação deste valor limite de risco 

tolerável conforme recomendação da OMS, poderia incorporar o uso beber como de 

risco aceitável, e sendo ele o de maior risco os outros usos estariam estabelecidos como 

ainda mais seguros. 

 

Para além dos aspectos abordados é necessário reconhecer a realidade de muitas 

comunidades do semiárido Brasileiro que tem como fonte de água barreiros e outras 

estruturas hídricas similares de acumulo de água da chuva, que podem estar expostos a 

riscos microbiológicos em níveis muito mais significativos, se considerarmos que 

estamos levando em conta neste estudo como fonte a água de chuva captada de telhado 

ainda  que apresente risco, possui qualidade superior a de barreiros, portanto representa 

ganho de qualidade além de um valor absoluto de risco, desta forma é importante levar 

em conta o contexto a ser considerado.  

 

Ahmed (2010) observou em uma Análise Quantitativa de Risco Microbiológico, que o 

risco de infecção associado a exposição de patogênico da água de chuva coletada em 

usos potáveis e não potáveis na Austrália, tinha sido o perigo intrínseco de beber água 

contaminada com Salmonella spp. e G. lamblia. L. pneumophila. O número de casos de 
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doença por ano variou de uma média de 1,2x 101 para a Salmonelose e 1,6x 101 para 

giardíase, ainda assim os níveis detectados nas amostras de água da chuva colhida não 

representaram uma ameaça para a utilização dessa água da chuva como água potável.  

 

Neste estudo o valorencontrado para a campilobacteriose, considerando o uso beber, foi 

de 1,2 x 10-01 casos de doença, aproximadamente 122 vezes menor que o observado por 

Ahmed e que foi considerado como um valor aceitável o que reitera a condição de baixo 

risco encontrada por nós. Devemos também observar que o cenário de ingestão 

obviamente se apresenta como o mais potencialmente infectante em virtude de uma 

maior dose ingerida, assim o nosso interesse por tal uso, que considerarmos o pior caso 

e que seu risco em um nível aceitável esperamos que os outros usos sejam ainda mais 

viáveis e com baixo risco, conforme demonstrado. 

 

Estudiosos avaliando que no Brasil ou em condições similares cada criança experimenta 

uma média de três a cinco episódios de diarreia por ano (VASQUES et al (1999); LIMA 

et al (2000); MORAES et al (2003); KOSEK et al (2003); VASCONCELOS et al 

(2008); WALKER et al (2012)), e sendo este grupo de maior vulnerabilidade a 

incidência de doenças existe a tendência de avaliação mais segura. A partir destes dados 

é possível converter o valor de probabilidade de doença encontrado para cada uso em 

uma equivalência de aumento percentual nos casos de doença em relação a casos de 

doença considerados preexistente no contexto calculado, que iremos adotar a título de 

cálculo o valor médio de 4 episódios de diarreia por ano. 

 

Sendo assim beber água da chuva sem tratamento conforme osresultados encontrados 

com referência  a campylobacter, representaria um aumento percentual de 3% em 

relação aos casos de doença já ocorridas no Brasil ou em países de características 

similares,  e ainda levando em conta a escala de índice de doença e risco estabelecida 

por Westrell (2004) poderíamos considerar  que o uso beber , seria enquadrado como de 

risco moderado, o que representa que o consumo intencional da água de chuva coletada 

estaria repercutindo em um ligeiro aumento de casos de doenças diarreicas. 

 

Lim (2013) em estudo sobre reavaliação da referência de risco a saúde considerando a 

água da chuva, concluiu que enquanto uma rigorosa referência de risco é útil para a 

saúde como uma orientação para sua proteção, ele também pode atuar como uma 
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situação paradoxal, em que aumentariam o risco econômico e de recursos de tratamento 

excessivo a água para os benefícios humanos mínimos. O valor mediano de DALY 

encontrado de 3,4 x 10-04 devido a ingestão de água de chuva,  apresenta uma ordem de 

grandeza menor do que outros agravos que conforme classificação impactam mais a 

saúde da população brasileira como: Abuso e dependência de Álcool com DALY de 

10,1 x 10-03 para homens e Depressão com DALY de 25,1 x 10-03 para mulheres (DA 

COSTA LEITE et al, 2015). 

 

 

4.2 Análise de Regressão 

 

 

Figura 6 - Coeficiente de Regressão valores de DALY, uso beber 

 

 

Conforme Figura 6, determinada pela análise de sensibilidade dos dados, podemos 

determinar que de acordo com o valor do coeficiente de determinação 0,67 para os 

dados de concentração do patógeno na água de chuva, é possível considerar que cerca 

de 33 % da variabilidade  dos valores de DALY não pode ser descrito ou  explicado 

pela variabilidade da concentração dos patógenos e vice e versa, de forma que fica 

evidenciado que outras variáveis também podem ser importantes nas variações deste 

dado, como a frequência de amostras positivas e volume ingerido também presentes no 

gráfico. 

 

No resultado da análise de sensibilidade dos dados de DALY para a avaliação de risco, 

foi observado que frequência de amostras positivas, mediana da concentração da 

campylobacter e posteriormente a mediana do volume ingerido são nesta ordem os 

valores de entrada que mais impactam no valor final. De tal modo o cuidado na 
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obtenção destes dados é um fator importante no contexto do cálculo e redução da 

incerteza, e também representa um fator de preocupação, pois muitos desses dados são 

determinados através de uma relação de estimativa, como por exemplo os dados de 

concentração do patogênico ou mesmo dados da exposição considerada 

(ingestão).Apesar de considerarmos que dados locais seriam a condição ideal, a análise 

de Monte Carlo aplicada proporciona uma distribuição de valores aos dados de entrada, 

com uma variação de 10000 valores, o que contribui para reduzir os efeitos de incerteza 

associados.  

 

Tabela 10- Matriz de Coeficientes de regressão da análise de sensibilidade entre os dados de 
entrada e saída da simulação, uso beber. 

  
D: / Cálculo 
da Dose 
Coeficiente 
de 
Regressão 
RSqr=0,753  

 
P1: / 
Probabilidade 
de Infecção 
para u 
Coeficiente de 
Regressão 
RSqr=0,684  

 
Pn: / 
Probabilidade 
de Infecção -  
car 
Coeficiente de 
Regressão 
RSqr=0,038  

 
PD: / 
Probabilidade 
de Doença 
Coeficiente de 
Regressão 
RSqr=0,684  

 
DALY: / 
DALY 
Coeficiente de 
Regressão 
RSqr=0,684  

Concentração 
de Patógenos 
na água de 
chuva 

                         
0,81  

                         
0,67  

                         
0,07  

                         
0,67  

                         
0,67  

Frequência de 
Amostras 
Positivas 

                         
0,29  

                         
0,47  

                         
0,18  

                         
0,47  

                         
0,47  

Volume 
Ingerido 

                         
0,08  

                         
0,13  

                         
0,05  

                         
0,13  

                         
0,13  

 

Conforme demonstrado na Tabela 10 de acordo a análise de sensibilidade realizada, o 

valor da variável de entrada Concentração de Patógenos tem papel importante na 

variação dos valores de saída da simulação em virtude do maior valor do seu coeficiente 

de regressão, no caso do valor D (dose), por exemplo, 81% dos seus dados de resultado 

podem ser explicados pelos valores inseridos de Concentração de Patógenos, o que traz 

um indicativo preliminar de potencial qualidade de correlação entre os dados de entrada 

utilizados e os resultados obtidos. Já que quanto mais próximo da unidade estiver o 

valor do coeficiente de regressão, melhor é o ajuste frente a correlação de dados. 

 

Observamos, portanto, o indicativo da importância em se levantar informações quanto a 

qualidade microbiológica da água de chuva em nosso País, para que possamos ter 

informações com menor carga de incerteza e que possam refletir de maneira mais 
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efetiva aspetos particulares da nossa região e que podem não estar sendo levados em 

conta, visto que nossa maior base de dados deste tipo é de literatura e contexto 

estrangeiro e muitas vezes oriundos de países desenvolvidos conforme discussão 

apresentada (MARA  (2011),WHO (2011), ENGER et al (2012) GWENZI et al (2015) 

). 

4.3 Avaliação da influência de barreiras sanitárias na segurança da água de chuva 

captada 

 

 

Considerando o desvio das primeiras águas adotado como barreira sanitária conforme as 

considerações discutidas neste trabalho levariam o valor de risco para campylobacter, 

considerando o uso beber, de 3,4 x 10-04   a 2,92 x 10-05 DALY, e que demostra ganho de 

segurança com um valor de risco pelo menos 10 vezes menor. 

 

Considerando a implantação isolada do filtro de barro como medida de segurança 

visando o uso beber, condição de risco mais elevada entre os usos domésticos avaliados, 

o valor mediano do risco em DALY reduziria de 3,4 x 10-04  à 3,5 x 10-05 , ou seja, um 

risco pelo menos 10 vezes menor, assim como também alcançado através da 

implementação do desvio das primeiras águas, representando nos dois casos valor 

próximo ao limite formalmente considerado como recomendável pela OMS.  

 

Quando consideramos as duas barreiras sanitárias em conjunto desvio das primeiras 

águas e filtro de barro, o valor de risco alcançado foi de 2 x 10-06 um ganho significativo 

de segurança e redução de risco ao nível considerado pela OMS como aceitável, 

representando um risco 140 vezes menor que o uso de água de chuva de um sistema de 

aproveitamento de água da chuva sem tratamento. Observe na Tabela 11o impacto de 

tais barreiras sanitárias.  

 

Tabela 11- Relação barreiras sanitárias e impacto de risco considerando o patogênico 
Campylobacter e usos domésticos da água. 

 
Uso 

Considerado 

Barreira 
sanitária 

considerada 

Risco 
mediano em 

DALY 
ingerir água 

de chuva 

Aumento 
percentual de 

casos de doença 

Classificação de 
risco conforme 
Westrell (2004) 
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Beber 
Não utilizada  3,4 x 10-04 3 % Moderado  

Desvio das 
primeiras águas 

2,9 x 10-05 0,5% Pequeno 

Filtro de Barro 3,5 x 10-05 0,5% Pequeno 

(Desvio das 
primeiras águas 

+ Filtro de 
Barro) 

2 x 10-06 0,04% Insignificante  

Banho 
Não utilizada  6,5 x 10-07 0,03 % Insignificante 

Desvio das 
primeiras águas 

3,6 x 10-08 0,00% Insignificante 

Higienização 
de Alimentos 

Não utilizada  4,0 x 10-07 0,00 % Insignificante 

Desvio das 
primeiras águas 

2,3 x 10-08 0,00% Insignificante 

Irrigação com 
mangueira 

Não utilizada  2,1 x 10-07 0,00 % Insignificante 

Desvio das 
primeiras águas 

1,2 x 10-08 0,00% Insignificante 

Descarga 
vaso sanitário 

Não utilizada  1,4 x 10-07 0,00 % Insignificante 

Desvio das 
primeiras águas 

8 x 10-09 0,00% Insignificante 

 

Como já verificado anteriormente beber é o uso de risco mais elevado e a 

implementação das medidas sanitárias são claramente eficazes. Sendo assim quanto aos 

outros usos a tendência é o impacto ser ainda maior conforme demostrado pelas 

avaliações realizadas.Por exemplo no uso para banho,  mesmo considerando uma 

utilização da água de chuva sem tratamento o risco equivalente se demostrava 

insignificante, e ainda sendo reduzido em média 10 vezes quando inserida alguma 

medida sanitária isolada, como desvio das primeiras águas ou filtro de barro e em 200 

vezes quando aplicadas estas medidas em conjunto, como pudemos observar o valor 

mediado em Daly reduziu de 6,5 x 10-07 (semtratamento) à 2,4 x 10-09 (Desvio das 

primeiras águas + Filtro de Barro). 

 

Ainda em relação aos dados daTabela 11,  sendo beber a situação considerada como de 

pior caso e necessidade de melhor qualidade frente aos outros usos, pudemos observar 

que a utilização de medidas complementares de segurança através de barreiras sanitárias 

utilizadas na gestão do uso da água de chuva contribuíram de maneira direta na redução 

dos fatores de risco que pudessem estar associados a esta fonte, tendo sido demonstrado 

que quando associadas , as barreiras de proteção  são ainda mais eficientes. 



67 

 

Araújo Junior (2016) em um trabalho de avaliação epidemiológica observando o 

consumo de água da chuva e a incidência de diarreia em crianças menores de 5 anos de 

idade, em duas comunidades do interior da Bahia, apesar do indicativo de maior risco 

não identificou significância na diferença entre as crianças que beberam água de chuva 

e as crianças que bebem água da rede pública. Os resultados evidenciaram que os 

hábitos das famílias no manuseio, armazenamento e transporte da água da chuva podem 

estar relacionados à contaminação do reservatório e, consequentemente, ao maior 

número de episódios de diarreia, do que em crianças que bebem água da rede pública, 

podendo reduzir muito os índices com campanhas educativas. E ainda destaca como 

uma de suas recomendações finais implementar, no contexto escolar, igrejas e 

organizações comunitárias, oficinas de higiene pessoal, doméstica sobre as barreiras 

sanitárias aplicáveis ao sistema de abastecimento individual de água no intuito de 

melhorar a salubridade destas comunidades. 

 

 Observado o uso de desvio das primeiras águas + filtro de barro que são medidas de 

caráter simples e já possuem aceitação popular, estas foram suficientes para diminuir o 

risco de ingestão da água de chuva a níveis de segurança além dos recomendados pela 

OMS.Desta forma sempre que possível devemos pensar em uma associação de barreiras 

e não somente um fator único de proteção, contribuindo para sua manutenção e no 

alcance de níveis ainda mais confiáveis de segurança. 

 

Reiteramos ainda a importância de incluir quanto à medida de segurança utilizada 

cuidado em sua seleção, observando eficiência, baixo custo e manutenção simples, além 

de analisar possíveis impactos negativos a saúde. A cloração por exemplo, medida 

tradicionalmente indicada como medida de melhoria sanitária para ser aplicada na água 

consumida apresenta em diversos trabalhos como percussora de subprodutos, por 

exemplo trihalometanos, associados com cânceres e outras doenças ligados à sua 

utilização (TOKMAK ,2004; ASHBOLT,2004; PENTAMWA, 2013; MISHRA, 2014), 

referenciamos alguns valores conformeTabela 12. 

 

Tabela 12 - Probabilidade de Doença considerando ingestão de água clorada 

Subprodutos do processo de Risco de Doença  Referência 
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cloração 

Trihalometanos 8,99 x 10-04 (MISHRA ,2014) 

Trihalometanos 1,2 x 10-05 (TOKMAK ,2004) 

Clorofórmio  

(subproduto da desinfecção) 

2,2 x 10-08 (ASHBOLT ,2004) 

 

Destarte a cloração deve ser utilizada com muito critério, já que muitas vezes sua 

aplicação pode representar possibilidade maior de doença do que seu benefício de 

desinfecção. 

 

Além disso o cloro por ser um produto químico, deve ser manuseado adequadamente 

para segurança dos usuários o que traz um pouco mais de complexidade à gestão segura 

de tal produto,  que pode trazer complicações às populações servidas por situações de 

mau uso e aplicações de dose incorreta e seu risco poder ser ainda maior. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 

Mesmo o caso avaliado como pior condição, água de chuva para beber e sem 

tratamento, os resultados foram próximos à referência segura estabelecida pela OMS. 

Os outros usos, como observamos apresentaram avaliação de risco favorável em nível 

seguro.  

 

O maior risco encontrado entre os usos domésticos considerados para água de chuva 

como fonte é beber, e em ordem decrescente: banho,higienização de alimentos, 

irrigação com mangueira e descarga de vaso sanitário. O que indica entre os usos 

avaliados, o único que necessitaria de tratamento para sua utilização segura seria o uso 

para beber.  

 

Lembramos que alternativas complementares de segurança na gestão e manipulação 

dessa água da chuva captada de telhados demostraram contribuir ainda mais para uma 

redução da concentração de patógenos na mesma e por consequência alcançarmos 
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valores ainda mais seguros, principalmente quando associadas, como demostrado na 

utilização das barreiras tradicionais de proteção, filtro de barro e desvio das primeiras 

águas. 

 

É preciso desta forma utilizar a perspectiva da implementação de barreiras sanitárias de 

acordo aos princípios para o estabelecimento de um Plano de Segurança da Água, 

adequado à perspectiva desses sistemas domiciliares, contribuindo na manutenção da 

qualidade da água dessas fontes de maneira sistemática, com foco principalmente nas 

boas práticas e outras técnicas de caráter simples em sua operação e baixo custo.  

 

A cloração, apesar de tradicionalmente difundida como medida de segurança, mostrou 

risco potencial à saúde quando da sua utilização, principalmente se negligenciados 

cuidados de utilização como a dosagem.Deste modo reforça a necessidade de buscar 

medidas seguras, simples e com eficiência de remoção de contaminantes, objetivando 

manter baixos níveis de doença e pouco tempo de dedicação na manutenção dos 

sistemas. 

 

Recomendações 

 

É indicado pesquisas futuras devido à necessidade de buscarmos dados mais 

consistentes tanto de avaliação da exposição como caracterização microbiológica da 

água de chuva captada, melhor referenciadas em um contexto local de avaliação e 

também avaliar o impacto de outras medidas de tratamento nos resultados de risco. 

Além de estudos voltados a consolidação de uma nova referência segura de carga de 

doença, mais bem aplicada ao contexto brasileiro. 
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