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RESUMO – A água cinza é uma boa alternativa para reduzir o consumo de água potável de uma 

residência quando empregada em descargas de vasos sanitários, os valores arbitrários comumente 

encontrados na literatura para a quantidade de água ingerida durante uma descarga quando 

comparados com dados sobre a quantidade de gotículas produzidas gera uma diferença na ordem de 

10-7 DALY para doenças diarreicas, entretanto essa diferença não indica um risco elevado pois 

doenças diarreicas são de baixa gravidade, apontando um baixo risco para o reuso de águas cinzas 

em descargas. 
 
ABSTRACT– Gray water is a good alternative to reduce the consumption of potable water in a home 

when used in toilet flushing, the arbitrary values for the amount of water ingested during a flush when 

compared with data on the amount of droplets produced generates a difference. in the order of 10-7 

DALY for diarrheal diseases, however this difference does not indicate a high risk as diarrheal 

diseases are of low severity, indicating a low risk for the reuse of gray water in discharges. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

A água é um recurso fundamental para a vida humana, na época contemporânea a existência de 

grandes aglomerados urbanos que passam dos mais de dois milhões de habitantes revela um grande 

desafio e um déficit de eficiência no abastecimento de água para essas populações. 

Frente aos problemas de capitação e falhas no sistema de transporte a quantidade de água 

fornecida é limitada levando a necessidade de se buscar formas alternativas para garantir o 

abastecimento de água dessas populações, o uso de águas cinzas e pluviais são alternativas para 

garantir esse abastecimento. 

A bacia sanitária é um dos dois maiores contribuintes do efluente doméstico e por tanto uma 

fonte de desperdício de água potável e dos recursos empregados em sua capitação sendo recomendado 

o uso de águas com um menor grau de potabilidade como as águas cinzas. 

Segundo Alves et al (2016) as águas cinzas são as águas já utilizadas em tanques e máquinas 

de lavar roupa, no banho e em lavatórios de banheiro. Não se incluem as águas da pia da cozinha e 

da bacia sanitária. 

As águas cinzas como toda água servida apresenta contaminação e portanto o seu uso deve ser 

estudado a fim garantir a segurança do seu emprego. Diversos estudos já foram realizados visando 

quantificar o risco associado ao uso de fontes alternativas de água, entretanto os valores considerados 

para a quantidade de água ingerida são dubitáveis, pois não houve um referencial teórico para os 

valores adotados, esses valores estão expressos na tabela 1. O presente artigo busca comparar esses 

valores não referenciados com aqueles baseados em dados obtidos sobre produção de gotículas 

encontrados na literatura, usando os métodos de uma AQRM. 

 

2 – METODOLOGIA 

 

A AQRM (Analise Quantitativa de Risco Microbiológico) consiste na identificação do risco 

em decorrência da exposição a um microrganismo alvo. Uma AQRM tem quatro etapas de realização; 

Identificação do Risco, Avaliação da exposição, Analise da Dose Resposta e Caracterização do Risco. 
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2.1 - Identificação do risco 

 

A identificação do risco consiste em encontrar o microrganismo alvo da análise. A água cinza 

como um efluente doméstico, não está sujeita a microrganismos que causem doenças raras ou de 

difícil identificação, é datado na literatura a presença de Enterobacteriaceae como a E. COLI e outras 

bactérias comuns no trato intestinal humano e no ambiente aquático como a LEGIONELLA. 

A ESCHERICHIA COLI é uma Enterobacteriaceae que se encontra comumente no intestino 

dos animais endotérmicos e na matéria orgânica em decomposição, ela tem um formato de bacilo e 

apresenta coloração azulada pelo método de coloração de Gram, sendo assim uma bactéria gram-

negativa. 

Por ser comum a biota dos animais endotérmicos e por ser de fácil detecção é comumente usada 

como indicador da presença de contaminação por coliformes fecais, apesar de comum na biota 

intestinal a E. COLI possui algumas cepas patogênicas capaz de causar diarreia aquosa e 

hemorrágica, essas características fizeram com que o patógeno alvo escolhido fosse a E. COLI. 

É datada na literatura que os valores para a concentração de E. COLI em águas cinzas 

apresentam alta variabilidade dependendo do clima e do perfil sócio econômico da origem do 

efluente, além desses fatores bactérias como a E. COLI apresentam uma taxa de recrescimento que 

pode indicar uma maior contaminação fecal devido ao recrescimento das colônias de E. COLI por 

esse motivo o presente artigo usou a estimação da concentração através do indicador de 

coprostanol.com base no trabalho de Ottoson e Stenstrom (2003). 

Ottoson e Stenstrom (2003) mediram a concentração de coprostanol em efluentes de água cinza 

e chegaram ao resultado de 0,56 mg é a contribuição diária de coprostanol no efluente de água cinza, 

o que indica uma contaminação de 0,04g por pessoa no efluente de água cinza, o volume de água 

cinza produzido por pessoa no referido estudo foi de 64,9L. 

Gerba et al. (2011) encontraram que a concentração de coliformes fecais nas fezes humanas são 

de 8,0E+08 NPM/g de massa fecal, adotando-se como 80% a proporção de E. COLI dos coliformes 

fecais, a concentração de E. COLI por mL utilizada nesse estudo foi calculada pela equação (1), 

chegando ao valor de 3,94NMP/mL. 

 

𝐶𝐸.𝐶𝑜𝑙𝑖 = 0,8 ∙
𝑚𝑓

103∙𝑉𝑎𝑐
∙ 𝐶𝑐𝑓                                                                                                 (1) 

 

CE. Coli: Concentração de E. COLI por mL 

mf : massa fecal presente na água cinza; 0,04g 
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Vac: Volume de água cinza produzido por pessoa: 64,9L 

Ccf: Concentração de coliformes fecais por grama de fezes: 8,0E+08 

 

2.2 - Avaliação da exposição 

 

A avaliação da exposição consiste em analisar as variáveis envolvidas durante o evento de 

exposição com o objetivo de encontrar a dose referida para um único evento de exposição. Podemos 

definir a dose como a quantidade efetiva do microrganismo de referência que é ingerido por um 

indivíduo. 

Durante uma descarga em um vaso sanitário ocorre um intricado evento da mecânica dos 

fluidos, a interação entre dois fluidos (o ar ambiente e a água na bacia); a água que escorre pela bacia 

em contato com o ar produz uma corrente de ar que desce ao fundo da bacia que ao se chocar com o 

fundo produz um efeito de vórtice que lança partículas de água contaminada para além da borda do 

vaso sanitário. 

As mucosas nasais podem filtrar partículas pequenas com relativa eficiência até o diâmetro de 

10µm, partículas inferiores a essa dimensão podem adentrar o organismo, partindo da suposição que 

uma bactéria ou vírus podem ser transportadas por partículas cujo diâmetro seja igual ou superior a 

sua maior dimensão as gotículas em suspenção são uma possível fonte de contaminação 

microbiológica. 

Li et al. (2020) em trabalho computacional demonstrou que partículas virais podem chegar até 

106,5cm a partir do piso, resultado que corroboram com os trabalhos de O’Toole et al. (2009) que 

mediu gotículas a até 42 cm da borda do vaso sanitário. Apesar dessas alturas ainda estarem distantes 

da área de inalação das foças nasais, podemos considerar a contaminação ocorrendo por uma pessoa 

abaixada ou por uma criança pequena. 

Devido as partículas produzidas durante a descarga se concentrarem em uma faixa de diâmetro 

muito pequena, sua medição apresenta dificuldades o que levou diversos autores a adotarem valores 

arbitrários para a quantidade de água ingerida durante um evento de descarga, os valores comumente 

encontrados na literatura estão apresentados na tabela 1. 

Sinclair et al (2016) fez uso de ácido cianúrico químico para medir a ingestão de água produzida 

por sprays durante a lavagem de carros, seus estudos apesar de não focados em outras formas de 

aspersão de partículas como irrigação e a descarga de vasos sanitários corrobora que a ingestão por 

sprays é significativa, o valor provável encontrado para a inalação por spray foi de cerca de 0,06mL, 

ao consideramos que a quantidade de gotículas produzidas por um jato continuo de água a alta pressão 
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durante um período de lavagem de 10 min (tempo usado no estudo) supera de forma significativa a 

quantidade de gotículas produzidas por um evento de descarga os valores da ordem de 1 a 2 mL por 

dia ainda que consideremos que o número de descargas diárias é significativamente maior que a 

frequência de lavagem de um carro esses valores não apresentam fundamentação. 

Tabela 1 – Volume de ingestão adotado por diferentes autores para o uso de descargas de vasos sanitários 

por evento 

Autor Ingestão em (ml) por 

evento 

Leite e Moruzzi  (2017) 5,00E-01 

Shrestha et al.(2017) 9,00E-02 

Hora et al. (2017) 5,00E-02 

Hamilton et al. (2017) 3,00E-02 

Shrestha et al. (2017) 1,10E-02 

Hora et al. (2017) 1,00E-02 

*Schoen et al. (2017) 6,00E-03 

Gonçalves et al. (2020) 1,00E-03 

* Schoen et al. (2017) propôs o valor de 3,00E-03 mL por dia de exposição, foi considerado um número diário de 

5 eventos para a padronização da tabela. 

Ao se observar os valores utilizados na Tabela 1 fica evidente que se considera a quantidade de 

água inala como algo entre a ordem de 10-2 e 10-3 mL entretanto tais valores parecem em demasiado 

elevados quando comparado com os dados sobre produção de gotículas encontrados na literatura 

Tabela 2; para efeito de simplificação de cálculo foi adotado um diâmetro médio para todas as 

gotículas da nuvem, como uma bactéria só pode ser transportada por uma gotícula cujo diâmetro é 

maior igual a sua maior dimensão a concentração de gotículas consideradas no presente estudo 

encontram-se na faixa de 2,0 µm (Largura máxima mínima para um célula de E. coli) e 10µm ( 

Tamanho onde as mucosas nasais passam a ter maior eficiência filtrante) . 

Tabela 2 – Volume de água em suspenção após uma descarga com base em dados experimentais 

Autor GOTAS/m³ Diâmetro (µm) Volume Ingerido 

(mL) 

O’toole et al. (2009) 1,70E+06 2,5 9,04E-07 

Lai et al. (2017) 3,69E+03 4,0 8,04E-09 
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Para se chegar a quantidade ingerida través do número de gotículas produzidas é necessário 

fazer-se algumas considerações, como considerar a taxa de respiração humana e uma densidade 

uniforme da nuvem de aerossóis tendo em vista que dados sobre sua variação encontram-se 

indisponíveis na literatura, a equação (2) foi utilizada para chegar a quantidade efetiva de água 

inalada. 

 

 𝑉𝑖 = 𝑉𝑎 ∙ 𝑇𝑥 ∙ 𝑡                                                                                                 (2) 

 

Vi: Volume inalado 

Va: Volume de água em suspenção no ar ml/m³ 

Tx: Taxa de respiração humana considerou-se 2,167E-04m³/s (U.S. EPA, 2011) a partir do fato 

que ir ao banheiro não configura uma atividade extenuante. 

t: é tempo de exposição de permanência no banheiro, para contemplar uma série de cenários 

adotou-se o tempo de permanência máximo de 300 segundos. 

Para o cálculo efetivo da dose foi usado a equação (3); nesta equação tem uma constante que é 

uma taxa de redução de 50% na concentração do patógeno alvo (E. COLI) adotada devido ao fato de 

que a água ingerida por inalação não chega efetivamente ao intestino; sendo a quantidade de 

microrganismo que chega a área propicia para o seu desenvolvimento resultado da deglutição dos 

patógenos aderidos as mucosas. 

 

𝐷𝑜𝑠𝑒 =
𝑉𝑖∙𝐶𝐸∙0,5

100
                                                                                               (3) 

 

CE: Concentração de E. Coli em águas cinzas NMP/100ML 

Vi: Volume de água ingerido 

 

2.3 - Analise dose resposta 

 

A análise da Dose resposta é uma relação entre a quantidade de micro-organismos ingeridos e 

a resposta em decorrência, essa resposta não se resume a casos clínicos, mas a casos assintomáticos 

e fatais. 

A relação dose–resposta para uma série de microrganismos diferentes se encontram na literatura 

e fogem do escopo do presente trabalho e portanto não será abordado de forma aprofundada. 
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A partir da análise da relação entre a dose e a resposta uma série de modelos de risco 

microbiológicos foram produzidos, para esse artigo adotou-se o modelo Beta-Poisson; equação (4). 

 

 𝑃(𝑑) = 1 − (1 +
𝑑

𝛽
)−𝛼                                                                                              (4) 

 

P(d) é a probabilidade de infecção em decorrência de um único evento de exposição; d é dose 

referente; α e β são coeficientes calculados a partir de dados epidemiológicos que podem ser 

consultados na literatura especializada  para α e β adotou-se 0,155 e 24400 respectivamente. 

Após se calcular o risco para um único evento é possível calcular o risco anual através da 

equação (5) onde n é o número de eventos de exposição que ocorrem no período de um ano. 

 

 𝑃𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 1 − (1 − 𝑃(𝑑))𝑛                                                                                        (5) 

 

2.4 - Caracterização do risco 

 

A caracterização do risco é a etapa final de uma AQRM ela consiste no cálculo efetivo do risco 

através de um dos modelos de dose resposta disponíveis na literatura; neste estudo empregou-se a 

equação (2) para o cálculo do risco por evento, e a equação (3) para o cálculo do risco anual, para a 

padronização do resultado o valor para o risco anual foi padronizado em DALY equação (6). 

 

 𝑃𝐷𝐴𝐿𝑌 = 𝐺. 𝑇. 𝑃𝑖𝑛𝑓/𝑑 . 𝑃𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙                                                                                    (6) 

 

PDALY: Risco anual em DALY 

G: Gravidade da doença; 0,067 para diarreia aquosa (Howard et al. 2006) 

T: Tempo com a doença; 0,0068 anos (Chen et al. 2016) 

Pinf/d: Proporção de infecções que levam a doença; 0,25(Howard et al. 2006) 

 

3 - RESULTADOS 

 

A Tabela 3 mostra o risco em decorrência dos valores comumente utilizados na literatura e os 

valores baseados em dados sobre a produção de gotículas durante uma descarga, é visível que a 

diferença entre esses dados pode de chegar até a ordem de 10-7 DALY revelando uma superestimação 

em relação aos valores comumente adotados. 
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Tabela 3 – Risco usando os valores referenciados na literatura encontrados na Tabela 1 e Tabela 2 

Autor referencia 
Volume 

inalado (mL) 
Risco por 

evento (pipe) 
Risco anual 

(pipa) 
Risco anual 

(DAlY) 

Leite e Moruzzi (2017) 5,00E-01 6,25E-04 6,80E-01 7,75E-05 

Shrestha et al. (2017) 9,00E-02 1,13E-04 1,86E-01 2,12E-05 

Hora et al. (2017) 5,00E-02 6,26E-05 1,08E-01 1,23E-05 

Hamilton et al. (2018) 3,00E-02 3,76E-05 6,63E-02 7,55E-06 

Shrestha et al. (2017) 1,10E-02 1,38E-05 2,48E-02 2,83E-06 

Hora et al. (2017) 1,00E-02 1,25E-05 2,26E-02 2,57E-06 

Schoen et al. (2017) 6,00E-03 7,52E-06 1,36E-02 1,55E-06 

Gonçalves et al. (2020) 1,00E-03 1,25E-06 2,28E-03 2,60E-07 

O’toole et al. (2009) 9,04E-07 1,13E-09 2,07E-06 2,35E-10 

Lai et al. (2017) 8,04E-09 1,01E-11 1,84E-08 2,09E-12 

 

Um fator que coloca ressalva sobre como se tem se realizado a AQRM para senários de descarga 

sanitária e semelhantes, é uso de bactérias entéricas para o cálculo do risco, apesar de mais 

comumente encontras em efluentes de águas servidas a via inalatória não é mais adequada para esses 

patógenos, sendo o mais adequado o uso de patógenos que afetam o sistema respiratório, entretanto 

analise desses microrganismo é relativamente custosa, tornando difícil a sua empregabilidade como 

método de avaliação. 

 

4 – CONCLUSÃO 

 

Através dos resultados obtidos fica evidente que os valores comumente usados na literatura 

para quantidade de água inalada podem levar a uma superestimação do risco, entretanto é impreciso 

estabelecer como seguro o uso de águas cinzas sem desinfecção, por uma miríade de fatores. 
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Entre esses fatores vale salientar a variação na concentração dos microrganismos na água cinza, 

que são influenciados pelo clima, fatores sociais e econômicos, comunidades em situações de 

insegurança socioeconômicas tendem a usar menos águas, tal relação entre consumo de água e 

poderio econômico é datada na literatura, os efluentes com menos águas são mais concentrados em 

poluentes químicos e biológicos e portanto levam a um maior risco. 

Devido a essa variabilidade o presente estudo recomenda uma desinfecção para as águas cinzas, 

assim como o uso de dados baseados em experimentos sobre produção de gotículas para a realização 

de AQRMs futuras, é necessário salientar que devido à alta variação na concentração de 

microrganismos em efluentes de água cinza, uma AQRM periódica pode ser realizada com o objetivo 

de se fazer ajustes nos tratamentos empregados. 
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