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Resumo 

MORENO, J. (2009).  Avaliação e Gestão de Riscos no Controle da Qualidade da 
Água em Redes de Distribuição : Estudo de Caso. Tese (Doutorado) – Escola de 
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2004. 

 

Esta pesquisa diz respeito à proposta de usar a avaliação e gestão de Risco como 

instrumento para controle da qualidade da água para consumo humano e operação de 

redes de distribuição. Em 2004 a Organização Mundial da Saúde – OMS – 

apresentou uma proposta abrangente para controle da qualidade da água denominada 

PSA, na qual foi indicado um processo sistemático para identificação de perigos e 

procedimentos de gestão e controle de riscos. Segundo a OMS, o maior benefício em 

se desenvolver planos desta natureza é a sistematização, avaliação detalhada e a 

priorização de perigos – além de monitoramento operacional através de múltiplas 

barreiras de controle. Este trabalho tem como objetivo examinar a pertinência de 

utilizar a avaliação de risco na operação de redes de distribuição e no controle da 

qualidade da água para consumo humano. Para tanto foi estudado como os conceitos 

de avaliação e de gestão de risco podem ser especificamente aplicados em redes de 

distribuição de água. Este estudo possibilitou a identificação e caracterização de 

variáveis relevantes, as quais possibilitaram definir critérios e parâmetros, a partir 

dos quais foi possível elaborar método para a avaliação de risco microbiológico em 

redes de distribuição de água, baseado nos estudos de Godfrey et. al. (2002) e 

Tibatemwa (2003). A avaliação e a validação do instrumento proposto foram feitas 

por meio de estudo de caso desenvolvido no sistema de abastecimento de água de 

Itatinga, cidade de pequeno porte situada no interior do Estado de São Paulo. O 

método proposto propiciou conhecer em detalhes como é feita a gestão da rede de 

distribuição de água, indicou situações de perigo e, principalmente, permitiu 

quantificar os referidos riscos. A partir da compreensão dos riscos avaliados, através 

do modelo foi possível observar o efeito sinérgico de determinadas intervenções, tais 

como a substituição de tubulações com elevada pontuação de risco. O método 

proposto mostrou ser eficaz na identificação e caracterização dos riscos 

microbiológicos que envolvem a operação e o controle da qualidade da água em 

redes de distribuição. 

Palavras-chave: risco, avaliação de risco, rede de distribuição de água, qualidade da 

água. 
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Abstract 

MORENO, J. (2009). Risk Management and Assessment in the Control of the 
Quality of Water in Water Distribution Networks: A case study. (PhD thesis) School 
of Engineering, University of São Paulo, São Carlos/ SP – Brazil. 
. 

The basis of this study corresponds to using Risk Management and 

Evaluation as a tool for the control of the quality of water for human consumption 

and operation of water distribution networks. The need for developing and 

implementing a new way to control the quality of water intended for human 

consumption is identified and debated in this research due to evident limitations of 

the current “Final Product Analysis” in assuring reliability of the water distributed to 

the population. In 2004, the World Health Organization - WHO presented a  

comprehensive proposal for water quality control denominated WSP, Water Safety 

Plan, in which a systematic process for identifying hazards, management procedures, 

and risk control is indicated. According to WHO,  the greatest benefits of developing 

plans such as this one are systematization, detailed evaluation, and prioritizing 

hazards, besides the operational monitoring through the multi-barrier control. The 

objective of this research is to discuss the use of risk evaluation in water distribution 

networks and in the control of the quality of water for human consumption. The 

application of risk management and evaluation concepts in water distribution 

networks was investigated. Therefore, it was possible to identify and characterize 

relevant variables, which enabled to define criteria and parameters in order to 

develop a methodology to evaluate the microbiological risk in water distribution 

networks based on the studies of Godfrey et al. (2004) and Tibatemwa (2003). The 

assessment and validation of the measures proposed were done through the analysis 

of a case study conducted in a water supply station in Itatinga, a small town located 

in the province of São Paulo state. The methodology proposed allowed a thorough 

investigation of the management of water distribution networks, identified risks, and 

mainly it made possible to quantify those risks. Having evaluated the risks, the 

synergistic effect of some operations, such as the substitution of pipes associated 

with high risk, could be observed using the model. The methodology  proved 

efficient at identifying and characterizing the microbiological risks involved in the 

operation and control of water quality in water distribution networks. 

Keywords: risk, risk assessment, water distribution networks, quality of water. 
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1. INTRODUÇÃO 

Durante muito tempo a qualidade da água esteve associada aos aspectos 

estéticos e sensoriais, tais como cor, sabor e odor. Somente no final do século XIX e 

início do século XX a qualidade da água se tornou questão de interesse para a saúde 

pública. 

Os trabalhos do médico inglês John Snow produziram grande avanço na 

compreensão da relação entre água contaminada e doenças. Em 1855 John Snow por 

meio de pesquisa in loco verificou que uma epidemia de cólera que ocorrera em 

Londres estava associada a um poço de abastecimento público contaminado por 

esgoto. Snow com o seu clássico Sobre a maneira de transmissão do Cólera marcou 

o início de uma nova era na análise das condições de saúde e doenças em grupos 

humanos. Mais tarde, no final do século XIX, a revolução pasteuriana consagrou a 

“Teoria dos Germes” como uma das mais notáveis contribuições científicas na 

História da humanidade. Pasteur e seus seguidores consideraram o importante papel 

do ambiente e propuseram a clássica tríade agente-ambiente-hospedeiro para explicar 

o processo de transmissão dos microrganismos recém descobertos. Nessa época, os 

cientistas descobriram, também, que a turbidez não estava relacionada apenas a 

aspectos estéticos, mas que material particulado presente na água podia conter 

matéria fecal e abrigar organismos patogênicos. 

A partir dessas descobertas científicas, foram feitos grandes esforços para 

melhorar a qualidade das águas nos sistemas de abastecimento; nos Estados Unidos 

foram construídos, como estratégia para melhorar a qualidade microbiológica da 

água, os primeiros sistemas de tratamento com uso da filtração lenta. Em diversos 

países da Europa e América o uso da desinfecção pelo cloro, permitiu controlar e 

inativar microrganismos patogênicos e evitar a transmissão de doenças pela água. 

As iniciativas de potabilização da água para consumo humano aconteceram 

antes do estabelecimento de padrões e normas de qualidade. Somente em 1914, uma 

norma federal americana, elaborada pelo serviço de saúde pública da época, 

estabeleceu um padrão para a qualidade microbiológica da água. Porém, essa norma 

– que foi criada para ser aplicada à água produzida por sistema de abastecimento e 

transportada através de navios e trens para outros Estados – limitava-se a 

contaminantes capazes de causar doenças contagiosas. 
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Entre 1950 e 1970, a Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou as 

“Normas Internacionais para a Água Potável”; padrões mínimos de qualidade para a 

água potável que em todo o mundo serviram como base para monitoramento da 

qualidade da água produzida e distribuída nos sistemas de abastecimento de água. 

Em 1969 a OMS e a Comunidade Européia propuseram novo instrumento regulatório 

para o controle da qualidade da água para consumo humano com a publicação do 

documento “Standards of Drinking-Water Quality and Methods of Examination 

Applicable to European Countries”. Esta nova abordagem, em 1983 foi estendida em 

nível mundial com a publicação do documento “Guidelines for Drinking Water 

Quality”. O principal objetivo dessas diretrizes era a proteção da saúde pública e 

serviram como base para que fossem elaboradas normas nacionais que, devidamente 

aplicadas, deveriam assegurar a inocuidade da água mediante a eliminação ou 

redução dos contaminantes nela presentes. 

Os valores-guia recomendados não eram limites obrigatórios; para estabelecer 

limites desse tipo cada país deveria considerar esses valores dentro do contexto das 

condições locais ou nacionais além dos aspectos ambiental, social, econômico e 

cultural. A principal razão para abandonar a prática anterior de estabelecer normas 

internacionais foi a conveniência de serem adotados critérios qualitativos e 

quantitativos em relação aos riscos e benefícios encontrados durante a elaboração das 

normas e regulamentos nacionais. Afinal, a existência de normas e regulamentos 

sanitários somente tem sentido se for colocada em prática e se for cumprida; para o 

atendimento destas Diretrizes são necessários técnicos especializados e instalações e 

equipamentos laboratoriais relativamente caros. 

Esta nova abordagem era fortemente focada no atendimento a padrões de 

qualidade da água para consumo humano e a um plano de monitoramento. A 

qualidade da água era assegurada pela análise do produto final, ou seja, o controle 

era feito através de coleta de amostras de água no sistema de abastecimento; 

posteriormente essas amostras eram analisadas quanto à presença de organismos 

vivos específicos denominados microrganismos indicadores, ou pela concentração de 

determinada substância química presente na água. 

Diversas falhas e limitações na metodologia da análise do produto final foram 

identificadas nos últimos anos e podem ser assim resumidas: 
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− Existe grande variedade de agentes patogênicos relacionados à água que, não 

podem ser detectados ou que podem ser detectados com certa insegurança 

utilizando os indicadores clássicos: o coliforme Escherichia coli e Enterococci, 

particularmente vírus e protozoários. Houveram surtos de doenças relacionadas à 

água, por exemplo, em Millwaukee – EUA, em 1993, que ocorreram em sistemas 

de abastecimento de água que atendiam aos padrões de potabilidade com a 

ausência de microrganismos indicadores (HOWARD et al., 2002). 

− Freqüentemente, os resultados do monitoramento estão disponíveis após serem 

feitas as devidas intervenções para manter a segurança do sistema de 

abastecimento. A análise do produto final permite verificar apenas se a água após 

a distribuição e consumo é segura (ou insegura) (EXNER e KISTEMANN, 

2003). 

− A análise do produto final dificilmente pode ser considerada um método perfeito 

para representar a condição de qualidade da água uma vez que uma pequena 

fração do volume total da água produzida e distribuída está sujeita aos exames 

físicos e microbiológicos e às análises químicas (CCME, 2004). 

− A análise do produto final não proporciona segurança em si mesma, ou seja, ela 

deve ser considerada apenas como meio para verificar se todos os componentes 

do sistema de abastecimento e as medidas de controle existentes estão operando 

apropriadamente (VIEIRA, 2005a). 

 

Em reconhecimento às limitações relacionadas à dependência atual da análise 

do produto final para assegurar a confiabilidade na água distribuída, partiu-se para a 

introdução de nova estrutura de gestão da segurança da água ao invés do simples 

monitoramento da água distribuída.  

Na terceira edição das “Diretrizes para a Qualidade da Água para Consumo 

Humano”, publicada pela OMS em 2004, foi apresentada uma proposta mais 

abrangente para controle da qualidade da água – Plano de Segurança da Água (PSA) 

(em inglês Water Safety Plan). Alguns países produziram abordagens semelhantes. 

Por exemplo, o Canadá, através do Canadian Council of Minister of the Environment 

(CCME) elaborou uma proposta, denominada “Abordagem Multi-barreiras para a 

Água de Consumo Humano” (Multi-barrier Approach to Safe Drinking Water) e o 

Ministério da Saúde da Nova Zelândia produziu o “Plano de Gestão de Risco para a 
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Saúde Pública” (Public Health Risk Management Plan). Nestas novas abordagens foi 

enfatizado o Princípio Multi-Barreira e indicado um processo sistemático para 

identificação de perigos e procedimentos de gestão e controle de riscos associados as 

modernas técnicas de Gestão da Qualidade. Nestes planos foram aplicadas ações 

preventivas de segurança para a água que compreendem todas as etapas de sua 

proteção, desde o manancial até o consumidor. Estas abordagens foram 

desenvolvidas para organizar e sistematizar uma longa prática de gestão em uso para 

assegurar a qualidade dos serviços de abastecimento de água para consumo humano. 

Elas têm como base diversos conceitos de gestão de riscos e utilizam o 

instrumento “Analise de Perigos e Pontos Críticos de Controle” – APPCC (da sigla 

em inglês para Hazard Analysis and Critical Control Point - HACCP); sistema que 

identifica, avalia e controla riscos significativos durante o processo de captação, 

produção e distribuição de água. 

Segundo a OMS, os maiores beneficiários destas novas abordagens serão os 

pequenos serviços de abastecimento de água, principalmente aqueles que atendem 

menos de 5.000 pessoas, nos quais freqüentemente é inadequada à análise do produto 

final, via atendimento aos padrões de potabilidade (WHO, 2004a). Assim, como a 

maioria dos serviços de abastecimento de água no Brasil é de pequeno porte e os 

problemas decorrentes do monitoramento e controle da qualidade da água ainda 

precisam ser resolvidos, novas abordagens poderão ser valiosos instrumentos para a 

gestão dos riscos encontrados no processo de abastecimento de água para consumo 

humano. 

 

ESTRUTURA DA TESE 

O Trabalho está organizado em oito capítulos específicos – no primeiro estão 

apresentadas as considerações introdutórias relativas à definição do problema de 

pesquisa, o capítulo dois apresenta a relevância e justificativa para o trabalho e no 

capitulo três estão expostos os objetivos pretendidos para este estudo. 

O capitulo quatro apresenta extensa revisão bibliográfica com a 

fundamentação teórica, na qual foram discutidas: as definições de risco; riscos 

relacionados a saúde; a relação entre risco, ambiente e saúde; o saneamento como 

fator de risco; sistemas de distribuição de água e análise de risco envolvendo as redes 

de distribuição de água. 
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O capítulo cinco contempla a metodologia usada e apresenta o método de 

avaliação de risco proposto para as redes de distribuição de água. 

No capitulo seis estão apresentados os resultados e são discutidos os 

resultados da aplicação do método de avaliação de risco e no capítulo sete são 

apresentadas as conclusões deste estudo. 

No capítulo 8 está relacionada toda a bibliografia utilizada. 
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2. PROPOSTA E RELEVÂNCIA DO TEMA 

A proposta deste estudo é apresentar e discutir como os conceitos ligados a 

avaliação e gestão de riscos podem ser aplicados em sistemas de abastecimento e, 

especificamente, em redes de distribuição de água. 

A adoção de um método baseado no risco, tal como o PSA, é essencial para a 

efetiva gestão de um sistema de abastecimento de água. A avaliação e gestão dos 

riscos são ferramentas úteis para entender a vulnerabilidade de um sistema de 

abastecimento de água e, também, para planejar e gerir estratégias eficazes para 

assegurar que, após tratamento, a água se mantenha, segura e disponível para 

consumo humano. O objetivo da avaliação e gestão de risco, a longo prazo, é 

proteger consistentemente a saúde da população. A aplicação dessas abordagens em 

serviços de abastecimento de água tem sido relatada em países da África (Uganda), 

Ásia (Índia), Europa (Alemanha, França, Inglaterra e Suíça) e Oceania (Austrália e 

Nova Zelândia). 

No Brasil, a Portaria MS n° 518/2004 que fixa os Padrões de Potabilidade 

para a água de consumo humano, destacou a necessidade de ser estabelecida uma 

sistemática para implementar a avaliação e gestão de riscos nos sistemas de 

abastecimento de água, em especial os PSAs. O Ministério da Saúde pretende 

fomentar a colaboração entre setores de saúde e ambiente para o desenvolvimento de 

um projeto piloto de PSA. Com essa proposta é esperado que o desenvolvimento 

desse piloto possibilite a disseminação dessa estratégia no país, notadamente para os 

principais sistemas de abastecimento de água. 

Especificamente em relação à gestão de riscos microbiológicos em redes de 

distribuição de água o tema escolhido é de grande importância, pois: 

− O sistema de distribuição é o maior componente da infra-estrutura dos sistemas 

de abastecimento de água; 

− Devido à sua capilaridade, a rede de distribuição está dispersa em vasta área onde 

se encontram assentadas as populações e suas atividades e, potencialmente, estão 

em maior proximidade com os contaminantes externos, principalmente os de 

origem microbiológica relacionados ao excreto humano; 

− As investigações de surtos de doenças relacionadas à água sugerem que a causa 

de grande parte deles deva ser atribuída aos sistemas de distribuição de água e, 
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− Os custos relativos à operação, reparos e substituição deste sistema são elevados 

e os trabalhos associados a eles demandam elevados tempo e riscos. 

 

Portanto, o tema a ser pesquisado abrange as três imposições de tese: é 

original, importante e viável. Original, por envolver uma área carente de informações 

no Brasil e apresentar novas metodologias para controle da qualidade da água para 

consumo humano, utilizando os modernos conceitos de avaliação e gestão de risco a 

um componente fundamental dos Sistemas de Abastecimento de Água – a rede de 

distribuição. É importante, também, pois a falta de controle da qualidade da água 

para consumo humano afeta diretamente a saúde de toda a população e suas 

abordagens podem ser aplicadas, com as devidas adaptações, a qualquer tipo de 

abastecimento de água, desde pequenos sistemas comunitários até os complexos 

sistemas de abastecimento de água das regiões metropolitanas. A proposta é que este 

método auxilie o controle da qualidade da água em pequenas comunidades, nos quais 

seja pouco factível o controle tradicional indicado na legislação sanitária via análise 

do produto final para o atendimento aos Padrões de Potabilidade. O tema é viável por 

utilizar as informações já existentes nos serviços de abastecimento de água. 

Eventuais análises laboratoriais deverão utilizar procedimentos padronizados e de 

uso rotineiro no controle de qualidade de água. Utilizar esta nova abordagem deverá 

trazer subsídios para implantação do PSA no Brasil, além de divulgar esta importante 

técnica de gestão dos sistemas de abastecimento de água. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO PRECÍPUO 

− Examinar a pertinência de utilização da avaliação de risco na operação de redes 

de distribuição e no controle da qualidade microbiológica da água para consumo 

humano. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

− Apresentar o modo pelo qual os conceitos de avaliação e gestão de risco podem 

ser aplicados na operação de redes de distribuição e no controle da qualidade 

microbiológica da água para consumo humano. 

− Identificar e caracterizar as variáveis relevantes para a avaliação de risco 

microbiológico em redes de distribuição de água. 

− Definir critérios e parâmetros para a avaliação de risco microbiológico em redes 

de distribuição de água. 

− Através de um estudo de caso, aplicar os critérios e parâmetros definidos no item 

anterior a uma rede de distribuição de água. 

 

3.3 HIPÓTESE 

Esta tese foi baseada na hipótese que a forma como atualmente tem sido feito 

o controle da qualidade da água em redes de distribuição – através da análise do 

produto final – não constitui garantia per se, por isso é preciso estudar novas 

abordagens para tratar o problema da segurança da água, as quais, atualmente, 

passam pela avaliação e gestão de riscos das redes de distribuição. 
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1 ÁGUAS - ALGUMAS DEFINIÇÕES 

A água a ser utilizada para o abastecimento de uma comunidade deve 

apresentar algumas características que a torne agradável ao consumo humano. Não 

deve ser quimicamente pura, pois a água carente de matéria dissolvida e em 

suspensão não tem sabor, odor e gosto agradáveis, além do mais, a presença de certos 

minerais na água é essencial à saúde e, por este motivo, algumas águas são 

consideradas mais saudáveis que outras. Gray (2008) observa que a água não deve 

conter em concentrações excessivas as seguintes categorias de substâncias, pois são 

indesejáveis ao consumo humano: 

− Cor. Devido à presença de matéria orgânica dissolvida, ou sais minerais de ferro 

e manganês; 

− Matéria suspensa. Nome dado à matéria mineral fina e restos de plantas que não 

se sedimentam; 

− Turbidez. Isto é, a medida da limpidez, ou transparência da água. A turvação da 

água pode ser causada por numerosos fatores como partículas minerais finas em 

suspensão, alta concentração de bactérias, ou mesmo finas bolhas devido à 

excessiva aeração da água; 

− Agentes Patogênicos. Vírus, bactérias, protozoários ou outros tipos de 

organismos patogênicos podem afetar adversamente a saúde do consumidor. 

Estes organismos, contidos, geralmente, nas fezes humanas e de animais, 

contaminam a água quer do manancial quer da rede de distribuição; 

− Dureza. A excessiva ou a escassez da dureza são igualmente indesejáveis. Águas 

duras geralmente são provenientes de aqüíferos subterrâneos enquanto as águas 

muito brandas são características de certas bacias localizadas em áreas 

montanhosas; 

− Sabor e Odor. Sabores e odores desagradáveis são devidos a uma variedade de 

razões tais como a contaminação por águas residuárias; excessiva concentração 

de produtos químicos como ferro, manganês ou alumínio; decomposição da 

vegetação; condições de estagnação devido à falta de oxigênio na água ou 

presença de determinadas algas; 

− Produtos Perigosos. Existe uma grande variedade de produtos orgânicos e 

inorgânicos perigosos que podem estar presentes na água. Eles são absorvidos 
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através do contato da água com o solo, através de descargas de águas residuárias 

industriais ou de esgoto sanitário. 

Água para consumo humano foi definida pela OMS (WHO, 1984) como 

aquela água adequada para o consumo humano e para todo uso doméstico habitual, 

incluída a higiene pessoal. Para Gray (2008) a água adequada para o consumo 

humano deve ser: 

− Palatável – não possuir gosto desagradável; 

− Segura – não conter organismos patogênicos ou substâncias químicas que possam 

ser nocivas aos consumidores; 

− Límpida – ser livre de matéria suspensa e turbidez; 

− Livre de cor ou odor – ter aparência de água para consumo; 

− Razoavelmente branda – para permitir que o consumidor lave roupa e utensílios 

domésticos, bem como faça sua higiene pessoal sem necessidade do uso 

excessivo de detergente ou sabão; 

− Não corrosiva – a água não deve ser corrosiva para as tubulações ou promover a 

lixiviação dos metais das tubulações ou reservatórios; 

− Possuir baixa quantidade de matéria orgânica – alta concentração de matéria 

orgânica propicia a proliferação de microrganismos, cuja presença é indesejável 

nas tubulações e reservatórios porque podem afetar a qualidade da água a ser 

consumida e, em determinadas situações podem permitir a formação de sub-

produtos da desinfecção. 

 

Segundo Oliveira (1987) água potável é aquela que atende aos padrões de 

potabilidade. Em 1990 a Portaria N°. 036/GM estabelecia a seguinte definição para 

água potável: “aquela com qualidade adequada ao consumo humano” (BRASIL, 

1990, p.1). Esta Portaria tinha como base a definição e atendimento ao padrão de 

potabilidade através do monitoramento e apresentava sérias lacunas quanto à 

disposição de critérios e procedimentos complementares. 

A revisão da Portaria GM N°. 36/1990, foi baseada na premissa 

epidemiológica que adotar limites máximos de presença na água de consumo para 

substâncias e organismos potencialmente nocivos à saúde humana, embora seja 

atitude necessária, não é suficiente para garantir a desejável proteção à saúde 

(BRASIL, 2005b). 
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A nova definição dada à água potável pela Portarias N°. 1.469 de 29 de 

dezembro de 2000 e N°. 518, de 25 de março de 2004, que a substituiu, vai além do 

simples atendimento ao padrão de potabilidade. A água é considerada potável se, 

além de respeitar o padrão de potabilidade, for produzida e distribuída de forma a 

não implicar em risco à saúde do ser humano. Assim, para controle desses novos 

riscos, alguns fatores devem ser considerados no Controle e Vigilância da Qualidade 

da Água para Consumo Humano: 

− A promoção de boas práticas de projeto, construção e operação do sistema de 

abastecimento de água. As boas práticas buscam exatamente minimizar a 

probabilidade de ocorrência dos efeitos indesejáveis do abastecimento de água 

para a saúde humana; 

− O enfoque sistêmico do controle e vigilância da qualidade da água para consumo 

humano, considerando as características dinâmicas da qualidade da água e sua 

variabilidade desde o manancial até o consumidor; 

− A incorporação de um enfoque epidemiológico à vigilância da qualidade da água 

para consumo humano; 

− A avaliação de riscos, promovendo nas situações identificadas como de risco à 

saúde as necessárias medidas preventivas e corretivas, além da adequada 

informação à população. 

 

Outro conceito importante é o de Água Segura, inicialmente definida como a 

água que atendesse aos padrões de segurança. Por sua vez, padrões de segurança 

foram definidos como “as quantidades limites que, relativamente aos vários 

elementos, podem ser toleradas nas águas de abastecimento e garantem que a água 

não vai causar dano à saúde da população, embora não atenda bem a certos aspectos, 

tais como cor, sabor, odor, mas permitem a utilização de uma água de melhor 

qualidade que a usada normalmente” (OLIVEIRA, 1987, p.23). 

O conceito de água segura foi utilizado em 1992, em resposta à epidemia do 

cólera que, então, se propagava pela América Latina. O Centro de Controle e 

Prevenção de Doenças (CDC) e a Organização Pan-Americana de Saúde (OPS) 

formularam um conjunto de intervenções para ser possível alcançar a melhoria 

imediata da qualidade da água; ao qual denominaram “Sistema de Água Segura”. 

Este Sistema é de baixo custo, fácil de ser empregado e tem um enfoque útil, prático 
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e flexível para intervenções sobre a qualidade da água e a higiene pessoal (CDC, 

2000). Para tornar a água segura a estratégia usada é baseada nas seguintes 

premissas: 

− Tratamento no ponto de consumo da água contaminada, por meio de uma solução 

de hipoclorito de sódio adquirida localmente e produzida com água e sal, 

utilizando uma célula eletrolítica; 

− Armazenamento seguro da água em recipientes de plástico, com tampas e 

torneiras ou chave, para evitar a contaminação; 

− Técnicas para mudar os comportamentos e mobilizar a comunidade: entrevistas 

de motivação, comunicação e educação para melhor conhecimento a respeito da 

relação entre água contaminada e doenças, entendimento dos benefícios da água 

segura e, ainda, para favorecer comportamentos higiênicos como a compra e o 

uso adequado de recipientes para armazenamento da água e do desinfetante 

(CDC, 2000). 

 

A definição de água segura buscava atender uma situação emergencial, em 

que era necessário priorizar ações, ou seja, controlar o risco microbiológico 

provocado pela circulação no ambiente do Vibrio cholerae. Em situações de pouco 

recurso, encontradas principalmente nos países em desenvolvimento, esta definição 

de água segura priorizava ações que, com pouco investimento, pudessem produzir o 

melhor efeito à saúde da população. Atualmente, água segura pode ser entendida 

como a água que não implica risco à saúde humana. Para ser segura a água somente 

poderá apresentar contaminantes em concentrações tão baixas que não causem danos 

à saúde. A determinação dos níveis máximos desses contaminantes que irá definir a 

qualidade da água para que ela possa ser chamada água segura, é matéria da 

avaliação de risco e para a legislação sanitária. 

Em 2003, a OMS definiu água segura para consumo humano (safe drinking 

water) como aquela que não representa qualquer risco significativo para a saúde se 

consumida durante toda a vida, mesmo levando em conta diferentes suscetibilidades 

que podem ocorrer entre os estágios de vida. As crianças, os idosos e as pessoas que 

estão debilitadas, ou moram em locais insalubres, são as que apresentam os maiores 

riscos de adquirir doenças relacionadas à água. Cabe à sociedade, como um todo, 

decidir o que deve ser considerado como risco tolerável em uma situação particular. 
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O julgamento final em relação aos benefícios que resultaram da adoção de metas 

baseadas na saúde e seus custos é uma decisão que cabe a cada país (WHO, 2004a). 

Recentemente a Organização das Nações Unidas (ONU) também definiu água 

segura para consumo humano como a água que é segura para beber e disponível em 

quantidade suficiente para as necessidades higiênicas (UN MILLENNIUM 

PROJECT, 2005). Novamente o conceito de risco encontra-se implícito no que deve 

ser considerado seguro. Contudo, a ONU amplia este conceito e considera também 

que o acesso à água deva ser considerado como fator de risco. 

Os conceitos de água potável sempre estiveram ligados ao atendimento a 

padrões de potabilidade, entretanto a Portaria N°. 518, de 25 de março de 2004, 

inova ao exigir que a água, além de atender aos Padrões de Potabilidade, não 

apresente riscos à saúde. Desta forma, a norma sanitária brasileira apresenta estreita 

harmonia com as diretrizes da OMS a respeito do conceito de água segura para 

consumo humano e avança ao explicitar a necessidade de serem considerados os 

riscos encontrados na captação, tratamento e distribuição da água e que não estão 

referidos nos Padrões de Potabilidade. Contudo, as normas sanitárias mantêm a 

distinção entre qualidade e quantidade da água, como se esses dois fatores pudessem 

ser tratados distintamente. 

Considerando que a água tem influência direta sobre a saúde, qualidade de 

vida e desenvolvimento do ser humano e, mais ainda, que todas as pessoas, em 

quaisquer estágios de desenvolvimento e condições socioeconômicas, têm direito ao 

acesso a um suprimento adequado de água potável e segura, neste texto, a 

terminologia água segura para consumo humano deve ser entendida como: oferta de 

água que não represente risco significativo à saúde, em quantidade suficiente para 

atender a todas as necessidades domésticas, que esteja disponível continuamente e 

que tenha custo acessível; estas condições podem ser resumidas em cinco palavras-

chave: qualidade, quantidade, continuidade, cobertura e custo (OPS, 2001b). 

 

4.2 FUNDAMENTOS DA SEGURANÇA DA ÁGUA PARA CONSUMO 

HUMANO 

Segundo a OMS (WHO, 2004a) o meio destinado a proteger continuamente o 

abastecimento de água para consumo humano, que possui a melhor relação 

custo/benefício é a aplicação do Princípio Multi-Barreiras associado à avaliação e 

gestão baseada nos riscos à saúde e apoiada nos princípios da gestão da qualidade. O’ 
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Connor (2002b) sugere que nesta nova abordagem, também seja considerado o 

Princípio da Precaução. De qualquer forma é imprescindível que a segurança da água 

para consumo humano compreenda todo o sistema de abastecimento – desde o 

manancial até o consumidor como mostra a Figura 4.1. 

 

PROTEGER SUA 
DISTRIBUIÇÃO

ÁGUA PARA CONSUMO 
HUMANO SEGURA

CONHECER SEU 
MANANCIAL

CONHECER A QUALIDADE 
DA ÁGUA DO MANANCIAL

CONTROLAR O 
TRATAMENTO

 

Figura 4.1 -  Abordagem de gestão de risco “do manancial até o consumidor” 
para a segurança da água para consumo humano. 

Fonte: adaptado de Medema et al. (2003). 

 

4.3 AVALIAÇÃO E GESTÃO DE RISCOS 

Ao longo de sua história desde sempre o homem se preocupou com os riscos 

à saúde, porém nas últimas décadas esse interesse tem sido muito intensificado. O 

conhecimento dos riscos permitiu que fossem realizadas comparações entre distintas 

ameaças à saúde – o que só recentemente foi formalmente estabelecido. A avaliação 

de riscos tem sua raiz no setor ambiental no qual foi utilizado como método 

sistemático para comparar problemas ambientais com variados graus de riscos. 

(NARDOCCI, 1999). 

A Avaliação de Risco é uma caracterização sistêmica e científica dos efeitos 

adversos resultantes das exposições humanas a agentes ou atividades perigosas. 

Nesta avaliação é fundamental que a abordagem adotada permita que sempre se atue 

de forma preventiva ao invés de reativa, caracterizando os riscos maiores e os 

menores, priorizando o tratamento dos primeiros, aprendendo com a experiência e 

investindo recursos na gestão dos riscos que, proporcionalmente, sejam mais 

perigosos (HRUDEY, 2004 e HRUDEY et al., 2006). 

Gestão de Risco é o processo de controle dos riscos compreendendo a 

formulação e a implantação de medidas e procedimentos técnicos e administrativos 
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que têm por objetivo prevenir, reduzir e controlar os riscos, bem como manter uma 

instalação operando dentro de padrões de segurança considerados toleráveis ao longo 

de sua vida útil (CETESB, 2003). 

 

4.4 PRINCÍPIO MULTI-BARREIRAS 

A melhor maneira de garantir a segurança de um sistema de abastecimento de 

água é implantar múltiplas barreiras que mantenham os contaminantes da água fora 

do alcance das pessoas. 

Na saúde pública e principalmente nos sistemas de abastecimento de água é 

comum e importante, para prevenção contra falha de alguma barreira, certo grau de 

redundância e duplicidade nas unidades e processos (O’CONNOR, 2002a). A 

finalidade dessas barreiras é minimizar a probabilidade de entrada de contaminantes 

no sistema de abastecimento de água ou, então, reduzir ou eliminar os contaminantes 

nela presentes. A abordagem Multi-Barreiras considera que cada barreira sanitária 

proporciona uma redução do risco de a água se tornar insegura. Com múltiplas 

barreiras, caso existam falhas em uma das etapas, as demais barreiras continuarão a 

fornecer proteção. Nesta abordagem, as falhas em uma barreira são compensadas 

pela operação eficaz das barreiras subseqüentes, as quais minimizam a probabilidade 

de contaminação do sistema de abastecimento de água e evitam que os 

contaminantes estejam presentes em quantidades suficientes para causar danos aos 

consumidores (CCME, 2002). 

O uso de múltiplas barreiras é importante porque nem sempre uma única 

barreira é totalmente efetiva e, assim, é necessário um grau de redundância contra as 

falhas. Um sistema que utilize vários processos em série, terá baixa tolerância contra 

falhas se cada um dos processos tiver baixa taxa de falhas e os modos de falhas 

forem diferentes uns dos outros. Cada barreira do sistema de abastecimento de água 

desde o manancial, tratamento e distribuição precisa ser cuidadosamente escolhida, 

projetada e operada, para que a combinação de todas as etapas forneça a melhor 

defesa possível contra eventos perigosos caso alguma coisa aconteça erroneamente 

(O’CONNOR, 2002b). 

No abastecimento da água para consumo humano normalmente são usadas 

cinco barreiras: 
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− Proteção do manancial – mantém a água bruta tão limpa quanto possível para 

diminuir os riscos de os contaminantes atravessarem ou sobrecarregarem o 

sistema de tratamento. 

− Tratamento – freqüentemente utiliza mais de uma técnica ou método para 

remover ou inativar contaminantes (por exemplo, a filtração pode estar 

acompanhada por cloração, ozonização ou radiação ultravioleta). 

− Segurança no sistema de distribuição contra a entrada de contaminantes quando 

há ruptura em alguma parte do sistema, obtida pela garantia de um residual de 

cloro livre que permita a contínua distribuição de água segura. 

− Programa de monitoramento realizado com equipamento com alarme ou 

instrumentos de controle automático, com limites aceitáveis. 

− Respostas para condições específicas adversas bem planejadas, completas e 

práticas. Estas ações são necessárias quando outros processos falham ou quando 

houver indicadores da deterioração da qualidade da água. 

 

Embora cada barreira ofereça proteção, nenhuma barreira em si mesma é 

perfeita; por isso, depositar toda confiança em uma única barreira, ao invés de em 

várias, pode aumentar o risco de contaminação. Por outro lado, a omissão ou 

descuido com uma das barreiras pode ter sérias conseqüências sobre as demais; por 

exemplo, um reservatório não coberto de água tratada pode prejudicar todo o 

trabalho desenvolvido nas etapas anteriores que foram adotadas para garantir a 

segurança da água (O’CONNOR, 2002b). 

Independente da maneira como ocorrem as falhas, as barreiras deveriam ser 

selecionadas de tal maneira que a falha de uma não resultasse na falha de todas as 

demais. Se o manancial estiver poluído ou contaminado, a desinfecção deve garantir 

que microrganismos não atinjam o sistema de distribuição. Neste caso pode ser 

necessária, por exemplo, a instalação de alarme para o sistema de monitoramento do 

cloro (desinfetante) e válvulas de bloqueio. 

A existência de uma barreira com elevada eficácia não implica que as demais 

possam ser ignoradas. O conceito de múltiplas barreiras vincula a presença de todos 

os cinco tipos de barreiras para que a proteção tenha o maior alcance possível. 

O Quadro 4.1 fornece uma indicação geral de como a abordagem multi-

barreiras pode ser implementada em sistemas de abastecimento de água. 

Revisão Bibliográ  caRevisão Bibliográ  ca

16



 17

 

Quadro 4.1 -  Barreiras sanitárias em sistemas de abastecimento de água 
Perigo Barreira Abordagem típica de gestão de risco 

− Agentes patogênicos 
− Contaminantes químicos 
− Radionuclídeos 

Proteção do 
manancial 

− Plano de proteção da bacia; 
− Melhoria do tratamento dos esgotos 
− Escolha de novo manancial 

− Agentes patogênicos 
− Contaminantes químicos 
− Radionuclídeos 

Tratamento 

− Padrões de qualidade da água 
− Filtração com auxílio de produtos 

químicos 
− Desinfecção 

− Infiltração 
− Presença de agentes 

patogênicos 

Sistema de 
Distribuição 

− Residual de cloro 
− Pressão no sistema 
− Plano de manutenção 

− Falhas não detectadas no 
sistema 

Monitoramento 
− Monitoramento automático 
− Alarme e válvulas de bloqueio 
− Livro de registros, análise de tendências 

− Falha ao atuar 
prontamente sobre o 
sistema 

− Falha ao comunicar 
imediatamente às 
autoridades sanitárias e 
ao público 

Resposta 
− Planos de respostas a emergências 
− Comunicados para ferver a água 

Fonte: adaptado de O’ Connor (2002b). 

 

Portanto, a avaliação e a gestão de riscos devem ser realizadas para cada 

barreira do sistema de abastecimento para ser possível garantir segurança à água de 

consumo humano. É importante avaliar o grau de cada risco e determinar como 

efetivamente reduzi-lo, para que sejam selecionadas as ações mais apropriadas para 

cada barreira. Muitas vezes essas ações são óbvias como tratar toda a água de 

mananciais de superfície; em outras situações – tais como determinar a concentração 

aceitável de um contaminante na etapa de seleção do manancial (barreira 1) ou no 

tratamento da água do manancial (barreira 2) – a tomada de decisão pode ser mais 

complexa. Bem por isso, seja em situações mais simples ou naquelas mais 

complexas, é preciso identificar os riscos para adotar a abordagem que mais 

efetivamente poderá reduzi-los. (O’CONNOR, 2002b). 

Em uma situação ideal, os recursos deveriam ser alocados, tanto quanto 

possível, para reduzir riscos de maior gravidade e extensão. Quando a água para 

consumo humano está envolvida, os custos associados às barreiras de proteção 

tendem a aumentar à medida que confiamos em apenas uma única barreira. Portanto, 
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é preciso muito bom senso para buscar meios de se investir de forma equilibrada em 

todos os cinco tipos de barreiras (O’CONNOR, 2002b). 

 

4.5 O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO 

Os esforços na proteção ao ambiente e à saúde pública estão concentrados 

principalmente na busca da certeza científica a respeito da relação causa e efeito 

entre contaminantes e o ser humano ou o ambiente. Este ônus da prova científica 

criou uma barreira monumental no processo de proteção à saúde e ao ambiente 

porque cabe ao público a responsabilidade de provar que uma determinada atividade 

ou substância seja perigosa e, desta forma, as ações preventivas somente poderão ser 

tomadas após a existência de suficientes provas de danos. 

Para superar esta barreira. foi construído um instrumento jurídico, baseado no 

poder ético e no rigor científico, denominado Princípio da Precaução. O princípio da 

precaução pode ser invocado sempre que seja necessária uma intervenção urgente 

face a um possível risco para a saúde humana, animal, vegetal e para a proteção do 

ambiente, ou em situações em que os dados científicos não permitam a avaliação 

completa dos riscos. Este princípio deve ser aplicado sobretudo para os casos de 

saúde pública; porém não deve ser usado como pretexto para ações protecionistas. 

Segundo Silva Augusto e Freitas (1998) a aplicação do Princípio da 

Precaução envolve não só o reconhecimento e a exposição das inerentes incertezas 

sobre os efeitos das substâncias químicas sobre os seres humanos e o ambiente, mas 

envolve também a admissão de nossa ignorância em relação ao problema e à 

indeterminância. O conceito de risco faz supor que o comportamento das substâncias 

ou organismos potencialmente contaminantes são bem conhecidos e que os efeitos 

sobre o ser humano ou ambiente podem ser definidos e quantificados por meio de 

análises estruturadas de mecanismos e probabilidades. 

As incertezas aparecem quando, embora sejam determinados parâmetros e 

processos, a distribuição de probabilidades é desconhecida e, então, são usados 

métodos sofisticados para estimá-las e aos efeitos de seus resultados. “Na incerteza 

conhecemos o que ainda não conhecemos” (SILVA AUGUSTO e FREITAS, 1998, 

p.89). A ignorância, por definição, refere-se ao que escapa ao reconhecimento e ela é 

endêmica ao conhecimento científico, o qual tem que deduzir a estrutura de saber ao 

que é mais adequado para os métodos e modelos de análise (SILVA AUGUSTO e 

FREITAS, 1998). 
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A busca do “risco zero”, infelizmente, é uma aspiração irrealizável para a 

humanidade; por isso o reconhecimento e adoção do Princípio da Precaução além de 

ter como conseqüência transferir a responsabilidade das provas científicas do 

consumidor, para o gerador de riscos, ainda passa a exigir que este último desenvolva 

estudos completos antes que alguém empregue uma substância ou processo. 

Segundo a Comunidade Européia (CE, 2008), o princípio da precaução pode 

ser evocado quando os efeitos potencialmente perigosos de um evento, de um 

produto ou de um procedimento forem identificados através de avaliação científica e 

objetiva, mas esta avaliação não permite determinar o risco com certeza suficiente. O 

uso do princípio da precaução se inscreve no quadro geral da gestão de risco que 

corresponde à tomada de decisão. O recurso do princípio da precaução só se justifica 

caso sejam atendidas três condições prévias: identificação dos efeitos potencialmente 

negativos, avaliação dos dados científicos disponíveis e extensão da certeza 

científica. 

Três princípios específicos devem guiar o recurso ao princípio de precaução: 

− A aplicação do princípio deverá basear-se em uma avaliação científica tão 

completa quanto possível, a qual, na medida do possível, possa determinar, em 

cada fase, o grau de incerteza científica. 

− Qualquer decisão de agir ou de não agir por força do princípio da precaução 

deverá ser precedida de uma avaliação de risco e das potenciais conseqüências da 

não-ação. 

− Assim que os resultados da avaliação científica ou de risco estiverem disponíveis, 

todas as partes interessadas deverão ter a possibilidade de participar do estudo de 

várias ações cabíveis, com a maior transparência possível. 

 

Para O’ Connor (2002b), quando as conseqüências potenciais de perigo em 

questão forem grandes, esta abordagem também precisa levar os custos em 

consideração. O principio da precaução tem importante papel a desempenhar na 

prática da gestão de risco e precisa ser sempre lembrado na tomada de decisões que 

afetem a segurança da água para consumo humano. 

Algumas vezes o Princípio da Precaução é descrito como uma alternativa à 

abordagem de gestão de risco, porém, na realidade, essas duas abordagens são 

complementares. Em uma visão pragmática de segurança, o objetivo de ambas não é 

alcançar a perfeita segurança, mas atingir um nível de risco tolerável para um amplo 
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espectro de cidadãos. Portanto, a abordagem da precaução é inerente à gestão de 

risco, e a necessidade de precaução cresce à medida que são estimadas as incertezas 

sobre os perigos e existe a suspeita de efeitos adversos graves ou irreversíveis. 

 

4.6 ESTRUTURA PARA SEGURANÇA DA ÁGUA PARA CONSUMO 

HUMANO 

Todo sistema de abastecimento de água deve ter como objetivo distribuir 

água com o mínimo nível de risco possível para que uma pessoa razoavelmente 

informada sinta segurança em bebê-la (O’ CONNOR, 2002b). 

Segundo a OMS (WHO, 2004a) a estrutura de gestão da segurança da água 

para consumo humano deve compreender cinco componentes: 

− Metas baseadas na avaliação de riscos à saúde humana; 

− Sistema de avaliação para determinar se o sistema de abastecimento de água 

como um todo (do manancial, através do tratamento até o ponto de consumo) 

distribui água que atenda aos padrões de potabilidade; 

− Monitoramento operacional das medidas de controle no sistema que são 

importantes para garantir água segura para beber; 

− Planos de gestão que documentem o sistema de avaliação, os planos de 

monitoramento e a descrição de ações a serem adotadas na operação normal e em 

condições de incidentes, incluindo ampliações e melhorias e; 

− Um sistema de vigilância independente que verifique se os componentes do 

sistema de abastecimento de água têm operação satisfatória. 

 

A Figura 4.2 mostra a nova estrutura indicada para a segurança da água para 

consumo humano. 

 

4.6.1 Metas baseadas nos riscos à saúde 

As metas baseadas nos riscos à saúde humana constituem componente 

essencial na estrutura de segurança da água para consumo humano. Elas devem ser 

estabelecidas por uma autoridade de alto nível, responsável pela saúde, após consulta 

a outros membros, inclusive operadores dos sistemas e membros da comunidade. 

Como parte das políticas públicas voltadas para a água e saúde é necessário 

considerar a situação de saúde pública em geral e a contribuição que a qualidade da 
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água produzirá no controle das doenças de transmissão hídrica e, também, a 

importância de garantir o acesso à água potável, especialmente para as populações 

ainda não beneficiadas. 

 

PLANO DE
SEGURANÇA DA

ÁGUA

METAS
BASEADAS NA

SAÚDE

VIGILÂNCIA
INDEPENDENTE

MONITORAMENTO
OPERACIONAL

SISTEMA DE
AVALIAÇÃO

PLANO DE
GESTÃO,

DOCUMENTAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

ESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DA ÁGUA DE CONSUMO
HUMANO

 

Figura 4.2 -  Estrutura para a Segurança da Água 
Fonte: adaptado de WHO (2004a). 

 

4.6.2 Plano de Segurança da Água (PSA) 

O PSA foi desenvolvido para organizar e sistematizar uma longa prática de 

gestão dos sistemas de abastecimento de água e assegurar o uso dessas práticas na 

gestão da qualidade da água para consumo humano. Este Plano utiliza muito dos 

princípios e conceitos de duas abordagens da análise de risco: o Princípio Multi-

Barreiras e a Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle - APPCC (WHO, 

2005a). 

O PSA pode variar em complexidade, dependendo das situações encontradas; 

em muitos casos, ele será muito simples, identificando os pontos perigosos de um 

sistema específico. Os Planos de Segurança da Água são poderosos instrumentos 

para os operadores de sistemas gerenciarem seus sistemas com segurança e, também 

no auxílio à vigilância da qualidade da água feita pelas autoridades em saúde publica 

(WHO, 2004a). 

Um PSA possui três componentes orientados para o atendimento das metas 

baseadas na saúde (GODFREY e HOWARD, 2004): 
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− Sistema de avaliação, definição de medidas a serem aplicadas ao sistema de 

abastecimento de água para controlar os riscos identificados e planos de gestão 

que descrevam as ações a serem tomadas durante a operação normal ou em 

condições de incidente, documentando o sistema de avaliação (incluindo 

atualização e melhoramento), 

− Monitoramento e, 

− Plano de comunicação e programas de apoio. 

 

O Plano de Segurança da Água será apresentado de forma detalhada no item 

4.12. 

 

4.6.3 Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano 

O órgão de vigilância é o responsável pela supervisão independente e 

periódica de todos os aspectos relacionados à segurança da água, considerando 

sempre que o operador do sistema é responsável, durante todo o tempo, pelo controle 

da qualidade, pelo monitoramento operacional e pelo uso de boas práticas de 

operação (FREITAS e FREITAS, 2005). 

A vigilância contribui para a proteção da saúde pública pela avaliação da 

conformidade com o PSA e pela promoção de melhorias na qualidade, quantidade, 

acessibilidade, cobertura, disponibilidade e continuidade do sistema de 

abastecimento. Ela possui três grandes componentes: 

− A análise permanente e sistemática da informação sobre a qualidade da água para 

confirmar se o manancial, o tratamento e a distribuição atendem aos objetivos e 

regulamentos estabelecidos na legislação vigente; 

− Avaliação sistemática das diversas modalidades de fornecimento de água às 

populações seja coletiva ou individual, de forma a verificar o grau de risco 

representado à saúde pública em função do manancial abastecedor, 

adequabilidade do tratamento e questões de ordem operacional, e 

− Análise da evolução da qualidade física, química e microbiológica, e sua 

correlação com as enfermidades relacionadas com a qualidade da água em todo o 

sistema de abastecimento de água, a fim de determinar o impacto na saúde dos 

consumidores (BRASIL, 2005a). 
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No Brasil, as ações de vigilância da qualidade da água estão circunscritas no 

Programa Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental relacionado à Qualidade da 

Água para Consumo Humano – PRÓ-ÁGUA, e cabe a Secretaria de Vigilância em 

Saúde, órgão do Ministério da Saúde, desenvolvê-lo. Na esfera estadual, no caso 

específico do Estado de São Paulo, o PRÓ-ÁGUA é implementado pelo Centro de 

Vigilância Sanitária (CVS), através do Grupo Técnico de Saneamento. Nos 

municípios, estas ações são implementadas pelas Secretarias Municipais de Saúde, 

geralmente pelas áreas responsáveis pela vigilância sanitária. 

Em razão das ações do PRÓ-ÁGUA – na maioria dos estados e municípios 

que compõe a União – estar sob a tutela da vigilância sanitária, é comum se cometer 

o engano de vincular a atividade de vigilância da qualidade da água para consumo 

humano e o PRÓ-ÁGUA à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

A finalidade institucional da referida Agência é promover a proteção da saúde 

da população por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização 

de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos 

processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados. Segundo o Decreto Nº 

3.029, de 16 de abril de 1999 entre os bens e produtos submetidos ao controle e 

fiscalização sanitária da ANVISA estão os alimentos, inclusive bebidas, águas 

envasadas, seus insumos, suas embalagens, aditivos alimentares, limites de 

contaminantes orgânicos, resíduos de agrotóxicos e de medicamentos veterinários. 

Portanto, a única atividade de fiscalização da ANVISA relacionada à água é a 

fiscalização de águas envasadas, ou seja, das águas usualmente conhecidas como 

águas minerais. 

 

4.7 SAÚDE AMBIENTAL E RISCO 

A Saúde Ambiental, em seu mais amplo conceito, compreende todos os 

aspectos da saúde humana, doença e danos que são determinados ou influenciados 

pelos fatores do ambiente. Estão incluídos nesta definição os efeitos patológicos 

diretos de vários agentes químicos, físicos e biológicos, que são fruto da forma de 

habitação, do desenvolvimento urbano, do uso e ocupação do solo, do transporte 

utilizado, da indústria e da agricultura (WHO, 1997c). 

Além dos fatores genéticos e comportamentais, os fatores ambientais têm 

importante papel no desenvolvimento humano, na saúde e nas doenças. 
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O termo ambiente pode ser usado para referir o ar, a água e o solo, como 

também o ambiente artificial criado pela sociedade. As exposições humanas a 

agentes perigosos no ar, água, solo e alimentos e aos perigos físicos no ambiente são 

as maiores causas de doenças, incapacidades, e mortes em todo o mundo, além de 

comprometerem o desenvolvimento sustentável das nações. Muitas doenças resultam 

da baixa qualidade ambiental e têm seu maior impacto nas pessoas que se encontram 

sob risco. Portanto é preciso compreender como tratar os riscos ambientais à saúde 

humana para reduzi-los a um mínimo tolerável e, se possível, eliminá-los. 

A sociedade atual tem se caracterizado pelo domínio científico e uso 

intensivo de tecnologias as quais, muitas vezes, têm provocado o aparecimento ou 

aumento das ameaças à vida na Terra (NARDOCCI, 1999). 

O avanço tecnológico, verificado ao longo do século XX e início do século 

XXI, trouxe grandes benefícios à sociedade contemporânea como a melhoria da 

qualidade de vida, aumento da expectativa de vida e a cura de doenças. Entretanto a 

exploração excessiva dos recursos naturais existentes, fruto da explosão demográfica 

e da elevada produção de bens materiais, provocou uma crise ambiental, cujos 

resultados levaram à intensa destruição dos ecossistemas, contaminação dos 

mananciais, do solo e do ar, agravamento da pobreza, da fome e das disparidades na 

distribuição de renda entre as nações (BRILHANTE e CALDAS, 1999). 

Por outro lado, o progresso técnico e a melhoria de vida levaram a uma maior 

conscientização do público e a não aceitação pura e simples dos problemas 

ambientais, dos acidentes tecnológicos ou ameaças de potenciais acidentes. As 

sociedades mais desenvolvidas exigiram maior garantia de segurança ou de medidas 

eficazes de proteção. Assim a sociedade moderna afasta-se da explicação redutora 

baseada no “destino” ou na “vontade de Deus” e responde à ameaça representada 

pelas doenças, acidentes ou desastres através de instrumentos judiciais 

(responsabilização, pedido de compensações), de mercado (transferência de 

responsabilidades ou mitigação de danos), de comunicação (campanhas, denúncias, 

boicotes), de transferência (seguros) e político-administrativos (regulamentação, 

regulação, fiscalização) (ALMEIDA, 2008). 

O conceito de risco assumiu um papel relevante para a sociedade moderna e 

passou a ser usado como referência no cotidiano das sociedades contemporâneas 

mais desenvolvidas. A mídia, e seu poderoso papel como meio de comunicação 

social, possibilitou ao público reconhecer em situações reveladas ou denunciadas, 
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ameaças, acidentes ou desastres, o risco como elemento comum associado ao 

potencial de doenças, perigo ou perdas. 

Os agentes reguladores e a opinião pública exigiram que as comunidades 

científicas e tecnológicas incrementassem o estudo e a investigação na compreensão 

dos fenômenos básicos e na detecção antecipada dos problemas, acidentes e desastres 

e fossem além da pura observação das relações entre exposição a um perigo e seus 

efeitos nas populações e no ambiente e respondessem às questões sobre o que é 

seguro ou não. Para responder às questões formuladas foi necessário adotar 

abordagens abrangentes e integradas (BRILHANTE e CALDAS, 1999). 

Os estudos de risco têm sido usados como instrumentos nas relações e 

organização da sociedade moderna, contudo a aplicação do conceito de risco é 

extensa, os indicadores nem sempre são consistentes, a precaução ou prevenção, a 

aversão ou medo, confrontam-se com a conotação de risco como aspecto positivo 

associado à iniciativa ou arrojo. Geralmente, os riscos não podem ser medidos 

precisamente e são descritos através do uso de termos qualitativos tais como alto, 

médio ou baixo. Em algumas situações pode ser estimado e expresso 

quantitativamente, embora dentro de um intervalo de incerteza ou de uma 

distribuição de probabilidades. Apesar destas limitações os estudos de risco se 

tornaram ferramentas básicas e determinantes para a maioria das decisões que afetam 

a sociedade e, os critérios usados nessas avaliações são fundamentos normatizadores 

e organizadores da vida moderna (NARDOCCI, 1999). 

Segundo Foster e Hirata (1993) estes estudos evoluíram simultaneamente no 

final do século XX ao longo de duas linhas: 

− Aprofundamento de conhecimentos e obtenção de meios tecnológicos cada vez 

mais sofisticados e eficientes (linha de controle de segurança); 

− Estruturação de procedimentos (planejamento) e implementação de medidas de 

prevenção e de gestão de emergências e de crises (planos de contingência 

principalmente no âmbito da proteção civil). 

 

Por outro lado a constatação de que não há riscos residuais nulos, ou que a 

segurança absoluta é um objetivo utópico, torna impossível eliminar o risco e faz-se 

necessário estabelecer uma comparação entre os riscos e os benefícios. Neste caso 

um risco é considerado aceitável se os benefícios gerados suplantam os riscos para a 
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maioria das pessoas que estivessem envolvidas. Porém, em determinado momento, 

alguém deve decidir se um risco é aceitável ou não. 

Um dos mais importantes objetivos dos estudos de riscos é subsidiar os 

tomadores de decisões com critérios e processos claros e precisos para que possam 

elaborar adequadas políticas de gestão dos riscos. No entanto, o processo de tomada 

de decisões e definição de critérios de riscos, por uma sociedade ou por 

organizações, é complexo e envolve, além da própria definição de risco, a limitação 

das metodologias científicas de avaliação ao considerar dados subjetivos e 

incertezas; a aceitabilidade social; a distribuição dos riscos e benefícios; a 

legitimação social dos métodos científicos de avaliação e gestão, bem como a 

voluntariedade dos riscos (NARDOCCI, 1999). 

Os estudos sobre risco geram valiosas contribuições para a gestão de serviços 

públicos ligados a saúde e ao ambiente, pois permitem integrar de forma harmônica, 

complementar e integrada, disciplinas, profissionais e órgãos públicos, assim como a 

sociedade civil, na busca por leis e normas exaradas e da implementação de políticas 

favoráveis à saúde e ao ambiente (BRILHANTE e CALDAS, 1999). 

 

4.8 CONCEITO DE RISCO 

Todas as atividades em que estamos envolvidos têm certo grau de risco, 

portanto, é um componente de nossas vidas. Risco é um termo recente, 

essencialmente moderno; é o reflexo da reorientação das relações das pessoas com 

eventos futuros, em uma espécie de “domesticação dos eventos vindouros”. Se antes 

da era moderna o perigo implicava em fatalidade, agora ele é entendido como o 

controle possível ou provável (CARMO LUIZ e COHN, 2006). 

Existem muitos conceitos e diferentes definições de risco em uso nas mais 

diversas áreas da ciência como psicologia, economia, ciências atuariais, ciências 

médicas e biológicas, engenharia e estatística (NARDOCCI, 1999). 

RENN (1992) relacionou sete abordagens relacionadas a riscos que, na sua 

base conceitual, diferem na escolha das metodologias, na complexidade das medidas 

de risco e na função social e instrumental da abordagem: 

− Abordagem atuarial (usando previsões estatísticas); 

− Abordagem epidemiológica e toxicológica (incluindo ecotoxicologia); 

− Abordagem de engenharia (incluindo a avaliação probabilística de risco); 
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− Abordagem econômica (incluindo comparações de risco-benefício); 

− Abordagem psicológica; 

− Teorias sociais; e 

− Teoria cultural do risco. 

 

Segundo Nardocci (1999) cada uma dessas abordagens procura ser absoluta 

dentro da sua área; porém os especialistas são unânimes em afirmar que os riscos 

devem ser abordados de forma holística. 

Para Doderlein (1987) a tentativa de definir risco é um exercício inútil e em 

questões de definição devemos ser pragmáticos, pois definições bem elaboradas e em 

uso, somente serão válidas se forem úteis. 

Existem muitas definições de risco que variam desde definições amplas como 

risco é a probabilidade de danos, doenças, ou morte sob condições específicas 

(RAMAN, 1990) até definições mais específicas como risco é a probabilidade que 

um efeito adverso ocorra em um indivíduo ou grupo que está exposto a uma dose 

particular ou concentração de um agente perigoso (LANGLEY e VAN ALPHEN, 

1993). O Quadro 4.2 apresenta algumas definições de risco. 

A análise da evolução dos estudos de risco mostra uma falta de coerência 

conceitual, refletida na ambigüidade e imprecisão dos conceitos e termos usados. 

Todas as definições objetivas de risco implicam uma associação entre a 

probabilidade de ocorrência de um evento e suas conseqüências, mas não de forma 

precisa e direta. A definição da SRA, por exemplo, fez referência à conseqüência 

para a vida humana, saúde, propriedade e ambiente, enquanto as demais definições 

não especificam o sujeito. Por outro lado, nenhuma delas esclarece quais os tipos de 

conseqüências efetivamente não são desejáveis (NARDOCCI, 1999). 

Um elemento comum a todas as abordagens é considerar a existência de uma 

relação causal entre as ações do presente e seus efeitos futuros e, desta forma, caso 

suas causas forem evitadas ou modificadas seria possível evitar ou minimizar efeitos 

indesejáveis (RENN, 1992). 

Para a caracterização de um risco, é necessária a existência simultânea de 

uma fonte e de um sujeito. A existência única, isolada, de uma situação perigosa sem 

a presença ou possibilidade de presença de um sujeito, não caracteriza risco. Por 

exemplo, o benzeno é uma substância potencialmente carcinogênica e, portanto, 
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representa um perigo. Mas, só se caracterizará efetivamente como um risco se houver 

a possibilidade de essa substância atingir as pessoas ou o ambiente. 

 

Quadro 4.2 -  Definições de risco 

Fonte Definição proposta 

The Royal Society of 
London (1983) 

A probabilidade de um evento adverso particular ocorrer 
durante um dado período de tempo ou resultar de um desafio 
particular. 

Plano Nacional de Política 
Ambiental (1989) – 
Holanda 

As conseqüências indesejadas de uma atividade particular em 
relação à probabilidade de que elas possam ocorrer. 

Sociedade Internacional de 
Análise de Riscos (SRA) 

O potencial de realização de uma conseqüência indesejável, 
adversa para a vida humana, saúde, propriedade ou ambiente; 
a estimativa de risco usualmente é baseada no valor esperado 
da probabilidade condicional do evento multiplicado pelas 
suas conseqüências, dado que ele ocorra. 

Brehmer (1987) 

Risco é a probabilidade de perda; 

Risco é o tamanho da possível perda; 

Risco é uma função geralmente do produto da probabilidade e 
o tamanho da perda; 

Risco é igual à variância da distribuição de probabilidade de 
todas as conseqüências negativas apenas, e com relação a 
algum valor de referência adotado; 

Risco é a combinação linear ponderada da variância e do 
valor esperado da distribuição de todas as conseqüências 
possíveis. 

Fonte: Nardocci (1999), Brilhante e Caldas (1999). 

 

O sujeito pode ser representado por um indivíduo ou por um grupo de 

indivíduos que habitam uma região, cidade, estado, país ou o planeta. Pode também 

ser representado por qualquer outro organismo do ecossistema, animal ou vegetal, 

que deverá ser visto e entendido, não isoladamente, mas “como um complexo 

relacionamento desordenado, interativo, dinâmico e constante de energia e matéria 

nos meios físico, biológico e social, possuindo uma capacidade auto-organizativa e 

reprodutiva que permite a geração e manutenção da vida” (ALMEIDA, 2008 – pg. 

2). 

Outra imprecisão é encontrada no uso dos conceitos de risco e perigo. 

Durante muito tempo eles foram empregados como sinônimos na literatura científica. 

A distinção entre eles foi proposta pelo comitê fundador da Sociedade Internacional 
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de Análise de Riscos, em 1980 (KRIMSKY e GOLDING, 1992). Risco, então foi 

caracterizado como um conceito probabilístico; enquanto perigo(1) foi referido como 

uma característica ou propriedade inerente a uma atividade, substância ou situação 

que em determinada circunstância, pode levar a danos (NARDOCCI,, 1999). 

O conceito de perigo é, portanto, exclusivamente qualitativo e não apresenta 

variações significativas em seu conteúdo e sempre está relacionado a alguma 

propriedade inerentemente perigosa (NARDOCCI, 1999). A conexão entre risco e 

perigo é denominada evento, ou seja, uma situação em que o sujeito fica exposto ao 

perigo. Por exemplo, uma água contaminada em um poço raso constitui um perigo e 

não risco, uma vez que pode causar doença a alguém que esteja exposto. Já um 

evento em que uma pessoa beba a água desse poço, pode levar à estimativa da 

probabilidade e severidade e, assim, ao risco. Portanto, só existe risco quando existir 

algo ou alguém (sujeito) exposto a um perigo. Os riscos podem ser modelados como 

uma cadeia ou seqüência de eventos como mostra a Figura 4.3. 

 

Perigo Resultado Exposição Consequencia

Arvore atingida por raio árvore cai
homem andando na 

mata
ferimento no homem

 

Figura 4.3 -  Seqüência de eventos perigosos. 
Fonte: Kirchhoff (2004). 

 

________________ 
(1) Perigo é também usado na avaliação de risco que envolve a água para consumo 

humano para fazer referência aos agentes que podem causar danos - um exemplo de 

perigo microbiológico é o Vibrio cholerae, agente etiológico do cólera. 
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Outra fonte de confusão acontece com os termos risco e incerteza, muitas 

vezes usados com a mesma conotação. A incerteza está presente em todos os 

problemas ambientais, mas nem sempre se lida com ela explicitamente, pois é a 

condição sob a qual não se tem a necessária informação para atribuir probabilidades 

para os resultados, o que dificulta a definição do problema e a identificação de 

soluções alternativas (KIRCHHOFF, 2004). 

Ela representa a ignorância parcial ou falta de informações perfeitas sobre 

fenômenos ou modelos mal caracterizados e, fundamentalmente, é uma propriedade 

do analista de risco e ela pode ser reduzida através de medidas e estudos adicionais 

(RAUCHER et al., 1999). 

Risco, por sua vez, pode ser estimado quantitativa ou qualitativamente. Se a 

probabilidade e a severidade podem ser quantificadas, o risco é simplesmente igual à 

probabilidade do evento versus a severidade das conseqüências do evento. No 

entanto, estimar o risco nem sempre é tarefa fácil, pois, muitas vezes, as 

conseqüências de um evento podem ser incertas ou discutíveis. 

 

4.9 ASPECTOS HISTÓRICOS DOS ESTUDOS DE RISCO 

O conceito científico de risco surgiu no século XVII como fruto do 

desenvolvimento do estudo matemático sobre as chances de ganhos em jogos de 

azar. O risco representava a probabilidade de um evento ocorrer, combinada com a 

magnitude de perdas e ganhos. Nessa época, Pierre Fermat e Blaise Pascal (1654), ao 

descreverem matematicamente o cálculo de probabilidades transformaram a natureza 

da evidência, do conhecimento, da autoridade e da lógica e tornaram o estudo das 

probabilidades a base do conhecimento científico. O pensamento probabilístico foi 

essencial para a indústria, para a ciência moderna e para a filosofia, por fornecer uma 

maneira moderna de pensar e considerar os riscos como passíveis de controle. Todo 

o processo tinha sua probabilidade de sucesso ou falha e o cálculo de risco foi usado 

para tomada de decisões (DOUGLAS, 1990; SPINK, 2001). 

No século XVIII, a análise de risco foi útil para o comércio marítimo, pois 

permitiu confrontar a chance de uma embarcação retornar em segurança, com a 

possibilidade de perdê-la em alto mar e, desta forma, trazer a fortuna ou a ruína ao 

seu proprietário. Desde então, o conceito de risco é usado para auxiliar a tomada de 

decisões através da análise da relação risco-benefício. Mas, neste sentido, o referido 
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conceito é neutro, pois considera apenas a probabilidade de ganhos e perdas 

(COVELLO e MUMPOWER, 1985). 

Na área da saúde, Ayres (1997) relata que o termo risco inicialmente foi 

empregado com conotação proto-epidemiológica pelo patologista britânico William 

Toppley, então pesquisador da London School of Hygiene and Tropical Medicine. 

Em uma conferência lida perante o Royal College of Phisicians em 1919. Toppley 

assim descreveu seus estudos de “epidemiologia experimental”: “No último estágio 

(da epidemia provocada), quando mortes ainda ocorriam nas gaiolas, o risco de 

infecção parecia ter chegado a um mínimo, dado que quase todos os ratos 

introduzidos neste estágio sobreviveram”. 

Entre as décadas de 1940 e 1950, com a crescente industrialização dos 

Estados Unidos, as avaliações de riscos começaram a ser usadas nas refinarias de 

petróleo, usinas nucleares e no programa aeroespacial (PEPE RAZZOLINI e 

NARDOCCI, 2006). 

O risco como um conceito quantitativo consolidou-se definitivamente após a 

Segunda Guerra Mundial, com o crescimento do securitarismo nos Estados Unidos. 

O securitarismo consistiu na transferência para a iniciativa privada da 

responsabilidade do Estado pela manutenção do bem-estar e da saúde da população. 

Ele era baseado em um modelo assistencial de elevada e progressiva sofisticação 

tecnológica e nas dimensões individuais do processo saúde-doença em que seu uso e 

custo estavam baseados em cálculos atuariais. Assim, o conceito de risco emergiu 

como uma ferramenta importante na nova “indústria da segurança”, pois permitia 

estimar os custos individuais da privatização da área da saúde. Para o setor industrial 

possibilitou a redução dos custos das empresas com seguros, indenizações e perdas 

geradas por acidentes severos e paradas prolongadas de operação em um momento 

de acelerado ritmo de produção. 

Na segunda metade do século XX teve início o estudo científico formal com 

as análises de riscos associadas às tecnologias e aos desastres naturais (NARDOCCI, 

1999). 

A década de 1970 foi um período de elevado interesse em relação aos efeitos 

da tecnologia sobre o ambiente. Segundo Freitas (2002) alguns fatores contribuíram, 

de diferentes modos, para a ampliação do interesse e da preocupação da sociedade 

organizada com os riscos: 
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− A publicidade, pela imprensa de crianças com deformações congênitas, como no 

caso da talidomida; 

− A publicação de livros, como “Primavera Silenciosa” de Rachel Carson, em 

1962, sobre a revolução verde e os altos riscos para a saúde e o ambiente gerado 

pelo uso intensivo de praguicidas; 

− A descoberta dos efeitos danosos da dioxina como substância química altamente 

perigosa e presente no herbicida “Agente Laranja” usado de modo intensivo em 

plantações e na Guerra do Vietnã; 

− Os acidentes químicos de Seveso (1976) e Three Mile Island (1979); 

− As controvérsias entre os especialistas sobre os riscos à saúde e ao ambiente, 

tornadas públicas pela imprensa. 

 

Esses fatores mostraram a fragilidade com que os riscos eram geridos desde a 

década de 60, particularmente aqueles de origem industrial e tecnológica. A 

sociedade solicitou com urgência uma regulamentação governamental rigorosa, por 

conta das evidências científicas que várias substâncias químicas podiam induzir ao 

câncer ou outras doenças. Para auxiliar a tomada de decisões se desenvolveram 

procedimentos para identificar os perigos crônicos à saúde e estimar os riscos à saúde 

humana devido a produtos e atividades. Esses procedimentos foram elevados ao 

papel formal de Avaliação de Risco, no início da década de 1970, a partir das 

atividades desenvolvidas pela American Conference Governamental Higienist 

Industrial (ACGHI) e pelas Agências Federais dos Estados Unidos, Food and Drug 

Agency (FDA) e United States Environmental Protection Agency (USEPA). 

A ACGHI instituiu vários limites máximos para exposição de trabalhadores à 

substâncias químicas perigosas, o FDA foi o primeiro a estabelecer valores de doses 

aceitáveis para ingestão de alimentos contendo resíduos de praguicidas e aditivos. 

Em meados de 1970, a USEPA e o FDA publicaram os primeiros guias para serem 

estimados os riscos associados a baixos níveis de exposições a produtos químicos 

potencialmente carcinogênicos. Esses guias recomendavam que deveriam ser 

iniciadas ações reguladoras quando, considerado o período de vida de uma pessoa, 

existisse o risco de aparecimento de um caso extra de câncer na população de 

100.000 pessoas para o USEPA, ou de 1.000.000 de pessoas, para o FDA. Os riscos 

estimados abaixo desses limites eram desprezíveis, uma vez que acrescentavam 
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individualmente muito pouco à taxa de 240.000 mortes por câncer para cada 

1.000.000 de pessoas que morriam todos os anos nos Estados Unidos (BRILHANTE 

e CALDAS, 1999). 

Entretanto, ao invés de diminuir a controvérsia ao atender as decisões 

regulamentares, os procedimentos foram foco de críticas de cientistas, representantes 

da indústria e de grupos de interesses. As críticas em relação à avaliação de risco 

eram dirigidas principalmente: 

− aos aspectos administrativos ligados a condução do processo; 

− às decisões tomadas pelas agências reguladores federais relacionadas aos perigos 

crônicos à saúde e à capacidade científica e tecnológica para detectar substâncias 

químicas potencialmente perigosas e, 

− ao fato de os custos e benefícios das políticas regulatórias serem distribuídos de 

forma desigual para os diferentes grupos da população. 

 

Em 1983 o Committee on the Institutional Means for Assessment of Risks to 

Public Health da National Research Council (NRC, 1983), apresentou relatório dos 

estudos realizados sobre o processo de avaliação de risco desenvolvido nos Estados 

Unidos. Este documento é reconhecido internacionalmente como o primeiro código 

de procedimentos para a avaliação de risco em saúde. Esse código – que foi 

desenvolvido para caracterizar os efeitos adversos de agentes na saúde humana, 

particularmente originários da exposição à substâncias químicas – dividiu a 

Avaliação de Risco em quatro partes distintas: identificação do risco, avaliação da 

dose-resposta, avaliação da exposição e caracterização do risco. Esse documento 

apresenta as seguintes conclusões: 

− Deveriam ser elaboradas diretrizes gerais para a avaliação de risco com 

instruções claras das inferências feitas em cada fase, de forma a atender os 

interesses das agências reguladoras, indústrias e público em geral. Essas 

diretrizes deveriam ser usadas por todas as agências governamentais. 

− O problema básico na avaliação de risco estava na escassez e na qualidade das 

informações científicas relativas aos perigos à saúde identificados; esse problema 

não tinha solução em curto prazo. Essa área de conhecimento teria que ser 

desenvolvida rapidamente, e as melhorias na avaliação de risco deveriam ser 

resultantes da aquisição de mais e melhores informações que diminuiriam a 
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necessidade de confiar em inferências e julgamentos de especialistas para 

transpor lacunas do conhecimento. 

− Recomendou que as agências regulatórias adotassem medidas para manter clara a 

distinção conceitual entre avaliação de riscos e a gestão de risco e que a 

descoberta científica e o julgamento político incorporado na avaliação de risco 

deveriam ser explicitamente diferenciados das considerações políticas, 

econômicas e técnicas que influenciam o projeto e a escolha de estratégias 

regulatórias ligadas a gestão de risco (NRC, 1983). 

 

O rápido desenvolvimento tecnológico nos Estados Unidos levou ao 

surgimento de inúmeras situações de risco que, associadas à descoberta de vários 

sítios contaminados, impulsionaram a opinião pública a pressionar o congresso para 

tornar mais rígidas as leis e os procedimentos de controle e prevenção de risco. 

Assim, em 1990, foi constituída, pelo Congresso norte-americano, uma Comissão de 

Avaliação e Gestão de Risco encarregada de fazer ampla investigação sobre as 

implicações políticas e o uso adequado da avaliação e gestão de risco na elaboração 

de leis para a prevenção de câncer e de outros efeitos crônicos à saúde humana, 

oriundos da exposição a substâncias perigosas. No relatório publicado (Commission 

on Risk Assessment and Risk Management, 1996) a comissão propôs que o 

gerenciamento de risco tivesse a capacidade de abordar conjuntamente os vários 

contaminantes, fontes de exposições, valores sociais e éticos, e percepções humanas. 

Sugeriu que o gerenciamento deveria ser suficientemente claro e abrangente, para ser 

adotado e usado pelos gestores de risco em diferentes situações; flexível, para que 

seu uso pudesse ser adaptado à importância da decisão a ser tomada e que fornecesse 

subsídios para tomada de decisões aceitáveis. A comissão propôs um procedimento 

integrado de gestão de risco que fosse além do clássico controle ambiental baseado 

nas técnicas do “end-of-pipe”, o qual incluísse mecanismos capazes de proporcionar 

o desenvolvimento sustentável. Tal procedimento, obviamente, requer o 

conhecimento e entendimento das interações existentes entre saúde ambiental e 

qualidade da vida humana (THE PRESIDENTIAL/CONGRESSIONAL 

COMMISSION ON RISK ASSESSMENT AND RISK MANAGEMENT (1997). 

Freitas resumiu assim a evolução dos conceitos e procedimentos envolvidos 

na avaliação e gestão de risco: 
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“As avaliações de risco emergem em determinado período histórico 

como resposta técnica a um problema simultaneamente social. Essa 

resposta dá-se por meio da formalização de técnicas qualitativas e 

quantitativas com o objetivo de avaliar as causas e conseqüências das 

exposições ambientais aos agentes perigosos para, a partir daí, 

estabelecer as estratégias de gerenciamento de riscos. Essa maior 

formalização ocorre em paralelo com o processo de 

institucionalização da avaliação de riscos, tornando-se, por meio de 

legislações instrumento para as tomadas de decisões principalmente 

nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. 

Exemplo desse processo de institucionalização, atingindo níveis 

internacionais, encontra-se na Agenda 21, que tem como uma das 

áreas programáticas, a “expansão e aceleração da avaliação 

internacional dos riscos químicos” (FREITAS, 2002, p. 230). 

 

Por outro lado, os estudos de percepção de risco tiveram início ainda em 

1960, com a análise do comportamento da população residente em áreas sujeitas a 

desastres naturais, enchentes por exemplo. Essa população tinha um comportamento 

irracional, uma vez que se recusava a desocupar a área e ignorava o alerta para os 

riscos. A percepção pública do risco era diferente das avaliações técnicas e, desta 

forma, a aceitabilidade do risco por parte da população não poderia ser baseada 

apenas em critérios técnicos, mas deveria considerar os componentes políticos e 

sociais (GOLDING, 1992). 

Para Nardocci (1999) o termo percepção, de certa forma, é inadequado, pois 

implica a existência de um risco objetivo real, medido pelas avaliações técnicas, o 

qual seria percebido pelo público. Os riscos objetivos são números, não são objetos 

reais e, de fato; os riscos não são percebidos, mas sim um conjunto de circunstâncias 

que proporcionam “sentimento de risco”. Os estudos de percepção introduziram nova 

dimensão ao conceito de risco: a dimensão subjetiva. Os riscos existem em relação a 

uma estrutura cognitiva de valores e padrões e os fenômenos de risco requerem 

avaliações objetiva e subjetiva. A avaliação objetiva é baseada em cálculos 

matemáticos e estatísticos, enquanto a subjetiva diz respeito aos julgamentos 

intuitivos. 
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Na década de 1980 além das perspectivas técnicas e psicológicas, também 

ganharam importância a perspectiva cultural e a sociológica. A perspectiva 

sociológica do risco tem enfatizado os aspectos organizacionais, os impactos 

sociológicos dos acidentes, a análise da distribuição dos riscos entre as diferentes 

classes sociais, a eqüidade, justiça e ética, a análise do papel da mídia e da 

comunicação e da própria legitimação do conhecimento científico (KRIMSKY e 

GOLDING, 1992). Na abordagem cultural, risco é tratado como um fenômeno 

socialmente construído (NARDOCCI, 1999). 

A participação da sociedade na discussão dos problemas ambientais e os 

riscos envolvidos deu origem à divergências envolvendo os vários atores sociais, 

como indústria, órgãos ambientais e população. Esses debates, em geral, têm 

colocado, de um lado, técnicos e cientistas que alegam que a população em geral 

tende a exagerar os riscos por desconhecer o assunto e, de outro, os leigos e 

representantes de organizações populares que acusam os cientistas de minimizarem 

os riscos para favorecer os interesses empresariais. Para atender a estas situações foi 

introduzido um novo instrumento denominado comunicação de riscos, cuja principal 

finalidade é levar informações dos especialistas para o público leigo (USEPA, 

2007a). 

Deste modo, os estudos de risco objetivo foram concentrados em três áreas: 

avaliação, gerenciamento e comunicação de riscos, detalhados a seguir. 

 

4.10 AVALIAÇÃO, GESTÃO, COMUNICAÇÃO E ANÁLISE DE RISCOS 

Além dos termos avaliação, gestão e comunicação de riscos – inicialmente 

usados em estudos relacionados aos riscos a saúde humana devido à exposição a 

substâncias químicas perigosas, principalmente a agentes carcinogênicos – na 

literatura técnica também há menção à terminologia “análise de risco”, cuja definição 

e principais técnicas serão abordadas no final deste item. 

 

4.10.1 Avaliação de riscos 

Procedimento usado para sintetizar as informações disponíveis e os 

julgamentos sobre elas com o objetivo determinar a probabilidade de efeitos adversos 

em humanos, outras espécies e ecossistemas expostos aos agentes perigosos e 

proporcionar a mais completa informação possível aos responsáveis por controlar os 

riscos, especificamente aqueles que estabelecem políticas e normas. 
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Na sua forma clássica, a avaliação de riscos encontra-se entre a pesquisa e a 

gestão de riscos, conforme mostra a Figura 4.4, ela é constituída das seguintes 

etapas: 

1. Identificação de perigos 

2. Avaliação da relação dose-resposta 

3. Avaliação de exposição 

4. Caracterização de riscos. 

 

 

 

Figura 4.4 -  Etapas da Avaliação e Gestão de Riscos. 
Fonte: adaptado de NRC (1983). 

 

A partir da caracterização dos riscos são tomadas as decisões para redução de 

riscos, através de estratégias de gestão de risco; estratégias essas que podem sofrer 

interferências de fatores culturais, sociais, políticos e econômicos. As ações de 

gestão de riscos são mediadas por processos que, simultaneamente, envolvem as 

avaliações de risco e a legitimação política. 

É possível encontrar outras formas de estrutura para a avaliação de riscos, 

além da forma clássica apresentada acima, as quais foram adaptadas para diferentes 

áreas. No Quadro 4.3 é mostrado um exemplo de processo de avaliação e 

gerenciamento de riscos usado na área de Higiene Ocupacional. Por outro lado a 
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Avaliação de Risco Ambiental (ARA) procura quantificar os riscos à saúde humana, 

aos bens econômicos e aos ecossistemas; riscos que são gerados a partir de atividades 

humanas ou de fenômenos naturais que causam perturbações ao ambiente. A ARA é 

dividida em quatro etapas: 

1. Identificação dos perigos 

2. Estimativa da probabilidade/freqüência 

3. Análise das conseqüências 

4. Caracterização dos riscos. 

 

Quadro 4.3 -  Processo Global de Avaliação e Gerenciamento de Riscos 

Avaliação de 

Risco 

Análise de risco 
1. Identificação do fator de risco 

2. Estimativa de risco 

Análise de Opções 
3. Desenvolvimento de opções 

4. Análise de Opções 

 

Gerenciamento de Risco 

5. Tomada de decisão 

6. Implementação 

7. Monitorização e Avaliação 

8. Revisão 

Fonte: adaptado de Canadá (1993). 

 

Neste texto será detalhada apenas a estrutura clássica da avaliação de risco, 

proposta pela National Academic Scientific (NRC, 1983), também conhecida como 

“Paradigma do Risco Químico” porque a partir dela é que foram desenvolvidos 

estudos da avaliação de riscos para abastecimento de água. 

 

4.10.1.1 Identificação de perigos 

A etapa de identificação do perigo tem por objetivo obter e avaliar as 

informações relacionadas às propriedades tóxicas inerentes a cada agente, ou o 

potencial para causar dano biológico, doença ou óbito, sob certas condições de 
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exposição. Ela também inclui a caracterização do comportamento de uma substância 

dentro do corpo e as interações que ela tem com órgãos, células ou componentes 

celulares. 

Este tipo de informação é valioso para confirmar se os efeitos 

comprovadamente tóxicos de determinada substância, em certas condições 

experimentais, também poderiam intoxicar seres humanos, ou seja, de modo mais 

geral: é cientificamente correto inferir que os efeitos tóxicos observados em certo 

meio ocorram em outros. Exemplo desse questionamento diz respeito à possibilidade 

de substâncias, com efeitos carcinogênicos ou teratogênicos em animais, produzirem 

os mesmos efeitos em seres humanos. 

As informações sobre as propriedades tóxicas das substâncias químicas são 

obtidas a partir de estudos em animais, investigações epidemiológicas controladas 

em populações humanas expostas e estudos clínicos ou informes de casos sobre seres 

humanos expostos. Outras informações toxicológicas são obtidas por meio de 

estudos experimentais em sistemas que não são completos (órgãos isolados, células 

ou componentes celulares) e pela análise da estrutura molecular da substância de 

interesse. 

Para algumas substâncias, a base de dados disponível pode incluir valiosas 

informações sobre os efeitos em seres humanos e em animais de laboratório, assim 

como informações sobre os mecanismos biológicos básicos para a produção de uma 

ou mais formas de toxicidade. Em outros casos, a base de dados pode ser limitada e 

referir apenas alguns estudos de experimentos em animais. 

Há situações nas quais todos os dados disponíveis podem apontar claramente 

uma só direção, logo sem dar possibilidades de cogitações acerca da natureza da 

toxicidade associada à determinada substância. Entretanto, em alguns casos, os dados 

podem incluir conjuntos de estudos epidemiológicos ou experimentais aparentemente 

conflitantes. A avaliação apropriada do perigo deve conter uma revisão crítica de 

cada conjunto de dados pertinentes e, também, da base de informações sobre 

toxicidade. Também deve incluir a avaliação das inferências sobre toxicidade em 

populações humanas que podem ter sido expostas a determinado contaminante 

(USEPA, 1989). 

As pesquisas sobre toxicidade a partir de estudos em animais têm por base a 

suposição de que os efeitos em seres humanos podem ser previstos a partir dos 

efeitos em animais. Entretanto, apesar de ser bem fundamentado o princípio geral de, 
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a partir de efeitos em animais de experimentação, inferir efeitos para seres humanos; 

sobre ele são relatadas numerosas exceções. Muitas dessas exceções estão 

relacionadas às diferentes formas de as espécies interagirem à substância a que 

estejam expostas e, também, às diferenças de metabolismo, absorção, distribuição e 

eliminação dessas substâncias no organismo – os denominados aspectos 

toxicocinéticos. Por esses motivos ao inferir toxicidade para seres humanos a partir 

de resultados de estudos toxicológicos em animais é essencial avaliar 

cuidadosamente todas as diferenças existentes entre espécies. 

Em estudos com seres humanos as informações são obtidas a partir de quatro 

fontes: estudos epidemiológicos; estudos de correlação, nos quais as diferenças nas 

taxas de doença em populações humanas estão associadas às diferenças de condições 

ambientais; estudos de casos elaborados por equipes de saúde; e descrição dos 

sintomas informados pelas próprias pessoas expostas (FREITAS, 2002). 

Apesar de serem muito importantes, os estudos clínicos ou informes de casos 

de uma investigação raramente constituem o corpo central de informações para a 

avaliação de risco. Estas duas últimas fontes de informação do potencial tóxico são 

consideradas indicadores menos seguros e menos precisos. 

As provas oriundas de estudos experimentais em animais e os resultados de 

estudos epidemiológicos constituem as principais fontes de dados sobre toxicidade; 

porém, ainda assim, apresentam dificuldades interpretativas que, por vezes, são 

bastante sutis e controversas. Nos estudos de laboratório, embora haja maior controle 

das variáveis, existe o fato de tratar-se de outra espécie que não a humana. Estudos 

epidemiológicos, embora baseados em situações reais de exposição de seres 

humanos, os problemas estão relacionados à variabilidade genética e ao não controle 

de todas as variáveis (DEPARTMENT OF HEALTH AND AGEING AND 

ENHEALTH COUNCIL, 2004). 

Para Deere et al. (2001), a identificação de perigos é componente chave da 

avaliação qualitativa e quantitativa de risco e, também, da gestão de riscos. A 

identificação de perigos é a identificação dos constituintes da água para consumo 

humano que pode ter o potencial de causar danos para o usuário. Os agentes ou 

perigos na água para consumo humano que podem causar danos podem ser: 

microbiológicos, físicos, químicos ou radiológicos e devem ser considerados 

juntamente com os eventos que resultam na introdução da contaminação. Exemplos 

de eventos perigosos na água de consumo humano são chuvas, rupturas em 
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tubulações e falhas no tratamento da água. No caso específico dos riscos 

relacionados a microrganismos, a avaliação de perigos é constituída na identificação 

de um agente patogênico como agente de potencial significância. 

O resultado da identificação de perigos é uma decisão relacionada à principal 

conseqüência a ser quantificada na avaliação formal de risco. Para os 

microrganismos, as conseqüências podem incluir a infecção (sem sintomas 

aparentes), a morbidade ou a mortalidade. Esses eventos podem ocorrer na população 

em geral ou em maior freqüência nas sub-populações suscetíveis. Embora a 

mortalidade devida a agentes microbiológicos, mesmo na população geral, não possa 

ser considerada desprezível (Haas et al., 1993), na microbiologia da água, a 

tendência tem sido considerar a infecção, na população em geral, como aquele perigo 

em particular para o qual é necessária proteção. A justificativa para isto está baseada 

no balanço entre o grau de conservadorismo inerente ao uso da infecção como um 

dano (endpoint) e a atual falta de capacidade para quantificar os riscos nas sub-

populações mais suscetíveis (MACLER e REGLI, 1993). 

As maiores tarefas de uma avaliação microbiológica quantitativa de risco 

estão focadas na avaliação da exposição, na análise da dose-resposta e na 

caracterização de risco (DEERE et al., 2001). 

 

4.10.1.2 Avaliação da relação dose-resposta 

O passo seguinte é estimar as relações entre dose e resposta para as diversas 

formas de toxicidade mostradas pela substância em estudo. Ainda que estejam 

disponíveis bons estudos epidemiológicos, raramente há dados quantitativos 

confiáveis sobre a exposição. Na maioria dos casos, os estudos dose-resposta são 

obtidos a partir de estudos em animais. 

A avaliação dose-resposta implica considerar três problemas: geralmente, os 

animais em estudos experimentais estão expostos a doses altas e os efeitos a doses 

baixas em humanos devem ser previstos utilizando-se teorias relativas na forma da 

curva dose-resposta; os animais e os seres humanos freqüentemente diferem em 

suscetibilidade, ao menos em diferença de tamanho e de metabolismo; a população 

humana é muito heterogênea, alguns indivíduos são mais suscetíveis do que a média 

(FREITAS, 2002). 

É importante observar que as respostas tóxicas podem ser de vários tipos, 

independente do órgão ou do sistema afetado. Para algumas, a gravidade do dano 
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aumenta à medida que aumenta a dose, ou seja, o efeito é proporcional à dose. Como 

exemplo dessa situação, podemos imaginar certa substância que afete o fígado. As 

doses mais altas podem destruir células hepáticas, talvez em número suficiente para 

destruir o fígado e causar a morte de alguns ou de todos os animais de 

experimentação. Com a diminuição das doses, menos células são destruídas, mas 

pode haver outras formas de dano que provocam alterações em seu funcionamento, 

pois ainda que não haja destruição de célula alguma, podem aparecer leves alterações 

de função ou da estrutura celular. Finalmente, pode-se chegar a determinado nível de 

dose na qual não seja observado qualquer, ou que apenas sejam detectadas alterações 

bioquímicas que não produzam efeitos adversos conhecidos (USEPA, 1989). 

Em outros casos, a gravidade do efeito pode não aumentar com a dose, mas a 

incidência do efeito aumentará com a elevação do nível da dose. Assim, à medida 

que a dose é aumentada, a fração de seres vivos (humanos ou animais) que 

experimenta efeitos adversos, ou seja, a incidência da enfermidade ou dano também 

aumentará. Para doses suficientemente altas, todos os expostos apresentarão o efeito. 

Nesta etapa, o pressuposto básico é que a cada nível de dose corresponderá 

determinada resposta ou efeito do organismo. Assim é fundamental estabelecer os 

níveis críticos para estimar os riscos a partir dos dados das situações reais de 

exposição. 

Na análise dose-resposta que envolve perigos microbiológicos na água de 

consumo humano, via de regra é necessário ajustar uma relação paramétrica dose-

resposta a partir de dados experimentais, isto porque o risco desejável que servirá 

para proteger a saúde pública é freqüentemente menor do que aquela que pode ser 

diretamente medido em estudos experimentais. Por esta razão é necessário extrapolar 

uma curva dose-resposta ajustada para uma região de pequenas doses (HAAS et al., 

2001). 

Para muitos microrganismos estão disponíveis estudos de dose-resposta 

humana que podem ser usados para estimar os efeitos à exposições em baixo nível 

para microrganismos. Existem dois modelos semi-mecanicistas que descrevem o 

processo de infecção. O modelo exponencial parte da hipótese de ocorrência 

aleatória de microrganismos e de uma constante que representa a probabilidade do 

início da infecção por um único organismo (k). A probabilidade de infecção (Pi) é 

dada como uma função da dose ingerida (d) por: 
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dk
lP .101 −

−=      Equação 4.1 

 

Para muitos microrganismos, a relação dose-resposta é inferior à dose 

expressa pela equação 4.1, sugerindo haver certa heterogeneidade na interação entre 

organismo e hospedeiro. O modelo beta-Poisson pode descrever melhor esta 

situação. Este modelo foi obtido a partir do modelo exponencial (equação 4.1) e 

considerou que a infecção pode ser descrita através da distribuição de probabilidade 

beta (HAAS e EISENBERG, 2001). Este modelo é descrito por dois parâmetros, uma 

dose infecciosa mediana (N50) e o parâmetro declividade ( ): 

 

α

α

−

−+−= 12(11
1

50N

d
Pl    Equação 4.2 

 

Os modelos exponencial e beta-Poisson são duas relações dose-resposta que 

podem ser desenvolvidas para hipóteses plausíveis biologicamente em relação ao 

processo de infecção. O Quadro 4.4 indica os parâmetros que melhor ajustam a dose-

resposta para esses modelos, para determinado número de agentes patogênicos 

humanos. A partir desses modelos semi-mecanicistas existe uma variedade de 

modelos empíricos, entre os quais, o log-logístico, Weibull e o log-probit, que têm 

sido usados, principalmente na avaliação de riscos químicos. 

 

4.10.1.3 Avaliação da exposição 

As medidas e estimativas da exposição de seres humanos em contato com 

agentes perigosos – associadas à apropriadas suposições acerca dos efeitos à saúde – 

constituem método padrão utilizado para determinar os níveis de exposições das 

populações sob condições específicas. A exposição é definida como o contato que 

uma pessoa tem com agentes químicos, físicos ou biológicos ao nível dos limites 

exteriores do seu organismo, durante determinado período de tempo. 

Os componentes da avaliação da exposição envolvem: 

− identificação de como e onde o perigo entra no sistema; 

− determinação de quem está exposto ao perigo e identificação das vias de 

exposição; 

− estimativa da magnitude do perigo que atingirá o consumidor; e 

− determinação da quantidade, freqüência e a duração da exposição ao perigo. 
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Quadro 4.4 -  Tabela de parâmetros dose-resposta para humanos. 

Organismo 

Modelos 

Exponencial Beta Poisson 

k N50  

Poliovirus I (Minor) 109,8700   

Rotavirus  6,17 0,2531 

Hepatite A vírus (a) 1,8229   

Adenovirus 4 2,3970   

Coxsackie (b) 69,1000   

Salmonella (c)  23.600 0,3126 

Salmonella thiposa  3,60x106  

Shigella (d)  1120 0,2100 

Escherichia coli (e)  8,60x107 0,1778 

Campylobacter jejuni  896 0,1450 

Vibrio cholera  243 0,2500 

Entamoeba coli  341 0,1008 

Cryptosporidium parvum 238,0000   

Giardia lamblia 50,2300   

(a) dose em gramas de fezes de indivíduos infectados 
(b) Cepas B4 e A21 em conjunto 
(c) Cepas múltiplas patogênicas (não-tifóide) (S. pullorum excluída) 
(d) flexnerii e dysenteriae em conjunto 
(e) Cepas não enterohemorrágicas (exceto O111). 

Fonte: adaptado de Haas e Eisenberg (2001). 

 

Seu objetivo é fornecer subsídios para proteção e promoção da saúde pública. 

De modo geral, considera-se mais rápido medir diretamente a exposição em 

humanos, entretanto, é possível medir os níveis das substâncias perigosas por meio 

da monitorização ambiental(2) ou biológica(3) (FREITAS, 2002). 

_________________ 
(2) Monitorização ambiental é a medida da concentração ou intensidade dos agentes 

presentes no ambiente, de forma periódica ou contínua, para estimar a contaminação do 

ambiente, a exposição dos indivíduos, e comparar os resultados com referências 

apropriadas e estimar os riscos à saúde (FUNDACENTRO, 2001). 
(3) Monitorização Biológica é a medida e avaliação periódica ou contínua da concentração 

de agentes contaminantes, ou de seus produtos de biotransformação, em tecidos, 

secreções, ar exalado ou alguma combinação destes, para estimar a exposição, comparar 

os resultados com referências apropriadas e estimar os riscos à saúde 

(FUNDACENTRO, 2001). 
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Contudo, na maioria dos casos, é preciso conhecimento detalhado dos fatores 

que contribuem para a exposição humana, incluindo não apenas aqueles relacionados 

aos efeitos sobre os seres humanos, mas, também, os que determinam o 

comportamento da substância ao atingir o meio ambiente no qual as pessoas vivem e 

trabalham. Dependendo da substância, a quantidade de informação disponível pode 

variar bastante e simplesmente se limitar a valores de monitoramento ambiental ou 

biológico empregados de forma isolada. 

As principais questões que orientam a avaliação da exposição em seres 

humanos são: Onde se encontra a substância? Como as pessoas se encontram 

expostas a ela? Quais são as vias de exposição? Qual o grau de absorção pelas 

diversas vias de exposição? Quem está exposto? Há grupos de alto risco? Qual a 

magnitude, duração e freqüência da exposição? 

É importante notar que, nesta etapa, devem ser considerados os diversos 

aspectos que contribuem para que determinados grupos populacionais estejam 

expostos aos perigos de certas substâncias. Para a compreensão dos processos e das 

práticas sociais envolvidas na exposição dos diferentes grupos populacionais, 

necessariamente, terão que ser envolvidas outras áreas de conhecimento além da 

toxicologia e epidemiologia, como a antropologia e a sociologia (FREITAS, 2002). 

Na avaliação de riscos microbiológicos o objetivo de uma avaliação de 

exposição é determinar as doses de microrganismos que normalmente são 

consumidas pelo usuário da água. Na microbiologia da água, pode ser necessário 

estimar as concentrações dos microrganismos na água bruta, seguido da estimativa 

das prováveis mudanças nas concentrações microbianas, as quais provavelmente 

ocorrerão durante o tratamento, reservação e distribuição até o usuário final (REGLI 

et al., 1991, ROSE et al., 1991). Na avaliação da exposição, também é importante 

definir a quantidade de material ingerido por exposição. Como “padrão” é usado o 

valor de dois litros por pessoa-dia para estimar a exposição à água de consumo 

humano, embora alguns pesquisadores considerem este valor como conservador 

(ROSEBERRY e BURMASTER, 1992). 

 

4.10.1.4 Caracterização de riscos 

O processo de caracterização do risco é a síntese dos mais importantes 

resultados da avaliação de riscos. Ela integra e reúne as informações das etapas de 

identificação de perigo, da avaliação da relação dose-resposta e da avaliação de 

Revisão Bibliográ  ca

45



 46

exposição, para fazer estimativas do risco para os cenários de exposição de interesse. 

Seu propósito é fornecer o relato dos objetivos, do alcance e nível de detalhamento 

dos resultados e da abordagem utilizada na avaliação, identificando o cenário ou os 

cenários de exposição utilizados. As forças e limitações, ou seja, as incertezas dos 

dados e métodos de estimativas são expostas de forma clara. Ao final, é apresentado 

o perfil qualitativo ou quantitativo do risco em seres humanos provocado pela 

exposição a substâncias tóxicas. Seus objetivos são: integrar e resumir a identificação 

do perigo, a avaliação da relação dose-resposta e a avaliação de exposição; 

desenvolver estimativas de riscos para a saúde pública; desenvolver um marco para 

definir o significado do risco; e apresentar as suposições, incertezas e juízos 

científicos (USEPA, 1989). 

A caracterização do risco é etapa absolutamente necessária na geração de 

qualquer relatório sobre risco, porque ela será usada, inicialmente, para dar suporte à 

alocação de recursos para estudos mais avançados ou para apoiar decisões 

regulamentadoras. No primeiro caso, a caracterização não é tão detalhada, enquanto 

no último, ela deve ser completa (FREITAS, 2002). 

Mesmo que um documento cubra somente algumas partes da avaliação de 

risco (por exemplo, identificação do perigo e da dose-resposta), os seus resultados 

devem ser caracterizados. A avaliação de risco é um processo interativo que cresce 

em profundidade e alcance nos diversos estágios em que busca estabelecer 

prioridades, realizar estimativas preliminares e examinar a situação do modo mais 

completo possível para dar suporte à tomada de decisões regulamentadoras. 

Considerações padronizadas são utilizadas em todos os estágios, apesar de se ter em 

conta o fato de que nenhuma base de dados é completa. Conhecido o espectro de 

prioridades e de problemas, bem como o alcance e a profundidade das avaliações, 

nem todas as caracterizações do risco podem ou devem ser iguais. O avaliador de 

risco precisa decidir cuidadosamente quais questões, em particular, são importantes 

para serem apresentadas e selecionar aquelas que são dignas de atenção pelo seu 

impacto nos resultados (HAAS e EISENBERG, 2001). 

O processo de caracterização de risco combina informações sobre exposição 

da relação dose-resposta dentro de uma estimativa geral da probabilidade de uma 

conseqüência adversa. 

Dois aspectos da caracterização de risco merecem mais comentários. 

Geralmente, as informações disponíveis para microrganismos que parasitam 
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humanos e animais referem-se à resposta para doses simples. Na verdadeira 

exposição ambiental ou de alimentos, as doses podem ocorrer em tempo maior; ou 

pode mesmo acontecer em tempo relativamente contínuo. Na ausência de dados 

específicos do impacto da exposição anterior sobre o risco, na projeção do risco para 

uma série de doses, a hipótese usada tem sido que os riscos são independentes 

(HAAS et al., 1996). 

 

As principais técnicas usadas na avaliação de riscos são: 

− Avaliação de Árvores de Eventos (AAE); 

− Análise por Diagrama de Blocos (ADB); 

− Análise de Causas e Conseqüências (ACC); 

− Análise de Árvores de Falhas (AAF); 

− Management Oversight and Risk Tree (MORT). 

 

Há também técnicas específicas para identificação de riscos, entre as quais se 

destacam: 

− What-If (WI) 

− Técnica de Incidentes Críticos (TIC) 

− Lista de Verificação (Checklist) 

 

4.10.2 Gestão de Riscos 

Constitui a etapa posterior à avaliação de riscos na qual é feita a discussão das 

alternativas técnicas e políticas e a seleção das ações regulatórias mais apropriadas. 

Trata-se do processo de formulação e implantação de medidas e procedimentos com 

a finalidade de prevenir, reduzir e controlar os riscos presentes em uma atividade, 

integrando o resultado da etapa de caracterização de risco com considerações 

técnicas, econômicas e políticas, para a tomada de decisão (NRC, 1983). 

Gestão de Risco é o processo de identificação, avaliação, seleção e 

implantação de ações para reduzir os riscos a saúde humana e ecossistemas. A 

Gestão de Risco deve ser cientificamente confiável, custo – eficaz e estabelecer 

ações integradas que reduzam ou previnam riscos levando em consideração os 

aspectos sociais, culturais, éticos, políticos e legais. 
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Esta definição de gestão de risco – é mais ampla do que as definições 

tradicionais, que estão restritas ao processo de avaliar alternativas de ações 

regulatórias e selecioná-las – foi dividida em seis estágios (THE 

PRESIDENTIAL/CONGRESSIONAL COMMISSION ON RISK ASSESSMENT 

AND RISK MANAGEMENT, 1997): 

− Formular o problema em um contexto abrangente; 

− Analisar os riscos associados com os problemas no contexto; 

− Examinar opções para identificar os riscos; 

− Tomar decisões sobre quais opções implementar; 

− Viabilizar meios para que as decisões (intervenções) sejam implementadas; 

− Conduzir uma avaliação dos resultados das ações executadas. 

 

Este processo deve ser conduzido com a colaboração de todos os interessados 

e, caso sejam disponibilizadas novas informações que modifique as necessidades ou 

a natureza da gestão de risco, é necessária nova interação, como mostra 

esquematicamente a Figura 4.5. Segundo Kirchhoff (2004) deve ser meta da gestão 

de risco especificar, de forma clara e objetiva, as atribuições e responsabilidades dos 

envolvidos, além disso, ela deve ser continuamente reavaliada para aprimorar as 

medidas propostas para redução dos riscos. 

A Gestão de Risco trata do processo decisório que leva em consideração 

fatores como: avaliação de risco, facilidade tecnológica, relação custo/benefício, 

análise custo/eficácia(4), preocupações do público e outras atitudes eminentemente 

políticas (BRILHANTE e CALDAS, 1999). 

Segundo The Presidencial/Congressional Comission on Risk Assessment and 

Risk Management uma boa gestão de risco deve ser orientada por cinco princípios 

básicos: 

_________________________ 
(4) A análise custo-eficácia é um dos instrumentos de avaliação econômica usados 

para medir a eficiência da prestação de serviços. A eficiência é obtida a partir de 

um determinado resultado ao menor custo ou que esse resultado se rentabiliza ao 

máximo um dado custo. A análise de custo-eficácia pode responder se uma 

intervenção é eficiente ou se vale a pena substituí-la por outra intervenção mais 

eficiente, ou seja, uma intervenção custo-eficaz (ONUSIDA, 1998). 
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− A proporcionalidade entre as medidas tomadas e o nível de proteção procurado. 

− A não discriminação na aplicação das medidas. 

− A coerência das medidas com as já tomadas em situações similares ou que usem 

abordagens similares. 

− O exame das vantagens e desvantagens resultantes da ação ou da não-ação. 

− O reexame das medidas à luz da evolução científica (THE 

PRESIDENTIAL/CONGRESSIONAL COMMISSION ON RISK 

ASSESSMENT AND RISK MANAGEMENT, 1997). 

 

 

 

Figura 4.5 -  Estrutura proposta para a Gestão de Risco 
Fonte: adaptado de THE PRESIDENTIAL/CONGRETIONAL COMMISSION 

ON RISK ASSESSMENT AND RISK MANAGEMENT (1997). 

 

4.10.3 Comunicação de Riscos 

A comunicação de riscos surgiu nos Estados Unidos, na década de 80, como 

estratégia estruturada para lidar com os riscos ambientais e ocupacionais, a ser 

desenvolvida tanto por indústrias como por órgãos governamentais. Ela surgiu com o 
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objetivo de informar sobre os riscos à segurança e à saúde aos quais as pessoas estão 

expostas, a partir dos acidentes tidos como clássicos, como: Seveso - Itália (1976), 

México (1984), Vila Socó-Cubatão (1984), Bhopal – Índia (1984); esses acidentes, 

segundo seus analistas, tiveram como um dos denominadores comuns, a ausência da 

comunicação de risco. Em sua origem, essa comunicação está voltada para situações 

emergenciais, como acidentes de grande vulto, que afetam dramaticamente 

populações e o ambiente. Nos países em desenvolvimento, a comunicação de risco 

aparece em meio à análise da sociedade de risco, como necessidade de processo de 

regulamentação sanitária, para proteger a população e promover seus interesses 

sanitários e ambientais. É especialmente relacionada ao tema da confiança e 

credibilidade, uma política de comunicação do risco, para a construção da confiança 

de grupos populacionais com relação aos processos tecnológicos em curso na 

sociedade e à capacidade regulatória do Estado (RANGEL, 2007). 

Essa política buscaria estimular os agentes reguladores a serem pró-ativos em 

suas interações com a mídia e outras fontes de informação confiáveis, fazendo 

aumentar a confiança da população em suas ações, influenciando positivamente na 

forma como pode ser feita a comunicação do risco pelos referidos meios. Lucchese 

(2001) destaca que a comunicação é altamente negligenciada pelas agências dos 

países periféricos que parecem ter grande dificuldade em trabalhar com a mesma. 

Esse autor cita o exemplo da implantação de próteses de silicone que se disseminou e 

contagiou a população como uma epidemia, desconhecendo-se os riscos implicados 

nesse procedimento. 

No Brasil, os exemplos de escândalos e tragédias ocorridas se repetem; isso 

tem diminuído ainda mais a já problemática confiança da população nos órgãos 

reguladores e, mais que isso, tem abalado a credibilidade em serviços de saúde e de 

tecnologias biomédicas. Vale destacar, entre outras, as 94 mortes de velhinhos na 

Clínica Genoveva no Rio de Janeiro, em 1996; a tragédia do Instituto de Doenças 

Renais – IDR de Caruaru (Pernambuco), em 1996, causando a morte de 71 pacientes; 

as 22 mortes causadas pelo Celobar, em 2003 em Goiás. Nestes casos foi bastante 

precária a comunicação entre os sistemas de controle dos riscos sanitários e a 

população, fato devido à ausência de canais de comunicação. Para Lucchese (2001), 

a comunicação do risco é uma dimensão da regulação de risco sanitário ainda pouco 

desenvolvida pelos agentes reguladores, inclusive no Brasil, que concretiza a relação 

entre a avaliação do risco e a participação da sociedade, com o objetivo de a 
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sociedade poder realizar escolhas, sociais e individuais, com a melhor informação 

possível. 

A comunicação na sociedade de risco apresenta três aspectos problemáticos: 

o primeiro é devido às formas de interação entre Estado ou organizações 

empresariais e as populações expostas a riscos e está relacionado às crises de 

confiança e credibilidade no processo regulador do risco pela sociedade. O segundo 

refere-se àquelas situações nas quais a comunicação em si é um risco ou potencializa 

riscos e está relacionado à forma como os meios de comunicação estão inseridos na 

sociedade. Atuam no estímulo ao consumo de bens e serviços que entram em choque 

com os interesses da saúde, tais como bebidas alcoólicas, medicamentos, alimentos e 

tecnologias diagnósticas e terapêuticas do campo biomédico, conforme os interesses 

econômicos, os quais atualmente são objeto de crescente regulação do Estado. O 

terceiro é devido aos modos como os meios de comunicação de massa constroem as 

notícias sobre situações de risco: apelam ao sensacionalismo, selecionam discursos, 

em meio a conflitos derivados das diferentes racionalidades e éticas com que operam 

na relação com os receptores das mensagens e com cientistas/peritos. Assim, 

diferentes meios constroem acontecimentos e oferecem sentidos distintos para 

situações de risco, aproximando-se ou afastando-se dos interesses de diferentes 

grupos sociais (RANGEL, 2007). 

Contudo, a comunicação de risco desenvolve-se particularmente com foco no 

segundo aspecto, embora todos eles façam parte da relação risco e comunicação. Ela 

é definida como um processo interativo, de troca de informações entre indivíduos, 

grupos e instituições, e reconhecida como um campo de aplicação ou intervenção que 

opera com metodologias múltiplas, combinando pesquisa de opinião e de percepção 

de risco, grupos focais, análise de conteúdo, surveys, entrevistas individuais e testes 

de mensagens. Envolve atividades de ouvir e não somente de falar, veicula respostas 

às preocupações, opiniões, emoções e reações de vários atores sociais interessados 

em dialogar sobre a natureza do risco e as decisões a serem tomadas para sua 

minimização ou controle (RANGEL, 2007). 

A U.S. Public Health Services (1995) define como princípios da comunicação 

de risco: 

− Aceitar e envolver o público como parceiro legítimo;  

− Planejar cuidadosamente e avaliar os esforços realizados; 

− Ouvir as preocupações do público específico; 
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− Ser honesto, franco e aberto; coordenar; 

− Colaborar com outras fontes confiáveis e 

− Definir a necessidade de mídias e falar claramente. 

 

Assim, a comunicação de risco pode ser vista como uma interação que 

propicie o diálogo e a participação efetiva da audiência, com o propósito de remover 

barreiras para uma comunicação e, ao mesmo tempo, estabeleça confiança e 

credibilidade na fonte de informação (RANGEL, 2007). 

Segundo a psicologia social; as pessoas que enfrentam situações críticas com 

alto grau de preocupação processam apenas 20% das informações recebidas, em uma 

espécie de “paralisação cognitiva”. Esta situação poderia ser melhorada pelo 

entendimento e manejo de fatores que afetam a percepção de riscos e os níveis de 

confiança e credibilidade. Portanto a relação comunicação e risco deve ser entendida 

como “processo de explicação ou comunicação de informações sobre saúde e 

segurança ambiental ou risco” (SANTOS, 1990, p. 46). 

A USEPA (2007a) definiu comunicação de risco como o processo de 

informar as pessoas sobre perigos, em potencial, sobre si mesmas, propriedades ou 

comunidades. Esta definição está apoiada no reconhecimento do fato de que a 

comunicação do risco, como qualquer outra forma de comunicação, ser um processo 

de duas vias, envolvendo a fonte que transmite a mensagem através de um canal de 

comunicação, seja televisão, rádio, ou jornal, para um receptor (SANTOS, 1990). 

Portanto, a comunicação do risco é mais do que explicar claramente dados 

técnicos ou divulgar números para audiências leigas. A comunicação, para ser bem 

sucedida, deve ser entendida como um processo complexo que requer um conjunto 

de técnicas específicas, além da consciência de fatores que afetam o processo de 

comunicação e, principalmente, a percepção dos indivíduos que recebem a 

informação do risco. 

 

4.10.4 Análise de Riscos 

Os termos avaliação de risco e análise de risco têm sido usados como 

sinônimos, mas não são e a confusão decorre das diferenças de metodologias 

adotadas entre os países. No Canadá, a análise de risco é uma etapa da avaliação de 

risco, como mostra o Quadro 4.3; nos Estados Unidos a avaliação de risco é uma 

etapa dentro da análise de riscos (KIRCHHOFF, 2004). No Brasil, a Companhia de 

Revisão Bibliográ  ca

52



 53

Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB define a análise de riscos 

como o estudo quantitativo em uma instalação industrial, baseado em técnicas de 

identificação de perigos, estimativa de freqüências e conseqüências, análise de 

vulnerabilidade e na estimativa e avaliação do risco; portanto, a avaliação de risco é 

parte integrante da análise de risco (CETESB, 2003). 

Para Brilhante e Caldas (1999) a análise de risco constitui um importante 

instrumento para identificar riscos em uma unidade produtora ou em determinada 

atividade. Menos completa do que um estudo de Avaliação de Risco, normalmente é 

usada para identificação de riscos nas diferentes unidades de produção, permitindo a 

elaboração de mapas de risco do meio interno e externo. Para a realização de uma 

análise de risco é importante utilizar um procedimento estruturado. No início devem 

ser usadas técnicas apropriadas e simples com a finalidade de identificar os riscos 

mais sérios para, em seguida, serem aplicadas técnicas mais sofisticadas para avaliar 

a redução dos riscos. 

O procedimento básico para uma análise de risco inclui: 

− Identificação das falhas potenciais 

− Calculo da quantidade de material emitido quando ocorre uma falha; 

− Cálculo do impacto de cada emissão nos equipamentos da indústria, nas pessoas 

e no ambiente. 

 

A análise de risco deve ser aplicada apenas em partes de uma indústria; ela é 

mais efetiva quando realizada durante a fase de projeto da unidade, pois mudanças 

no próprio projeto, no arranjo geral e modificações no sítio ainda podem ser 

facilmente feitas (BRILHANTE e CALDAS, 1999). 

Westrell (2004) relata que os riscos microbiológicos em sistemas urbanos 

devem ser tratados pela área de análise de risco, constituída por três componentes: 

avaliação de risco, gestão de risco e comunicação de risco, pois elas estão altamente 

relacionadas e devem ser tratadas conjuntamente. 

No Brasil, a despeito da definição adotada pela CETESB, existe a tendência 

de a análise de risco ser considerada como o conjunto formado pela avaliação e 

gestão de risco (KIRCHHOFF, 2004). Contudo, neste estudo, será adotada a 

definição de análise de risco descrita por Westrell (2004), na qual os Planos de 

Segurança da Água foram baseados. 
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4.10.4.1 Técnicas usadas na Análise de Riscos 

Existem várias técnicas usadas na análise de riscos; elas têm origem na área 

de saúde ocupacional, precisamente da Engenharia de Segurança de Sistemas e nos 

estudos de confiabilidade – fruto das atividades industriais na área aeronáutica, 

aeroespacial e nuclear nos Estados Unidos. As técnicas e metodologias aplicadas 

pela segurança dos sistemas, inicialmente foram usadas nas áreas militares e espacial 

e, a partir de 1970, foram incorporadas aos métodos para a solução de problemas de 

engenharia em geral. 

As principais técnicas usadas para a análise de riscos são: 

− Análise Preliminar de Perigos (APP); 

− Análise de Modos de Falhas e Efeitos (AMFE); 

− Análise de Operabilidade e Perigos (sigla em inglês, HAZOP) 

Dentre estas técnicas será detalhada apenas a técnica Análise de Modos de 

Falhas e Efeitos (AMFE), porque a partir dela foi desenvolvida a APPCC – Análise 

de Perigos e Pontos Críticos de Controle que, atualmente, é a base do Plano de 

Segurança da Água. 

 

 

4.10.5 Análise de Modos de Falhas e Efeitos (AMFE) 

A AMFE é um método de análise de produtos e processos que permite a 

avaliação sistemática e padronizada de possíveis falhas, estabelecendo suas 

conseqüências e orientando a adoção de medidas corretivas ou preventivas 

(HELMAN e ANDERY, 1995). 

Esta técnica foi desenvolvida para determinar a confiabilidade de produtos 

complexos. Para isto é necessário o estabelecimento de como e quão freqüentemente 

os componentes do produto podem falhar; então, a análise estendida é utilizada para 

avaliar os efeitos de tais falhas. 

Apesar de ter uso bem geral, a AMFE é mais aplicável às indústrias de 

processo, principalmente quando o sistema em estudo possui instrumentos de 

controle, levantando necessidades adicionais e defeitos de projeto, definindo 

configurações seguras para os mesmos quando ocorrem falhas de componentes 

críticos ou suprimentos. A técnica auxilia, também, na determinação e encadeamento 

dos procedimentos para contingências operacionais, quando o sistema é colocado em 
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risco e a probabilidade de erro devido à ações não estruturadas é alta – dependendo 

da ação correta dos operadores.  

A AMFE é realizada primeiramente de forma qualitativa, quer na revisão 

sistemática dos modos de falha do componente, na determinação de seus efeitos em 

outros componentes, quer ainda na determinação dos componentes cujas falhas têm 

efeito crítico na operação do sistema, sempre na busca de garantir danos mínimos ao 

sistema como um todo. Posteriormente, é possível proceder a análise quantitativa, 

para estabelecer a confiabilidade ou probabilidade de falha do sistema ou subsistema, 

a partir das probabilidades individuais de falha de seus componentes, e da 

determinação de como reduzir essas probabilidades (CARDELA, 1999).  

Para proceder ao desenvolvimento da AMFE é importante conhecer o sistema 

no qual se atua; quais são sua função e objetivos; as restrições e limites sob os quais 

opera.  O bom conhecimento do sistema no qual se atua é o primeiro passo para o 

sucesso na aplicação de qualquer técnica, seja ela de identificação de perigos, análise 

ou avaliação de riscos.  

Conhecido o sistema e suas especificidades, é possível prosseguir na análise, 

cabendo à empresa idealizar o modelo que melhor se adapte a ela. A Figura 4.6 

mostra esquematicamente um modelo para aplicação da AMFE. 

 

 

Figura 4.6 -  Formulário para Análise de Modos e Falhas e Efeitos. 
Fonte: Helman e Andery (1995). 

 

De Cicco e Fantazzini (1994) propõem o seguinte procedimento para o 

preenchimento das várias colunas: 

Revisão Bibliográ  ca

55



 56

− Dividir o sistema em subsistemas que possam ser efetivamente controlados; 

− Traçar diagramas de blocos funcionais do sistema e subsistemas, para determinar 

os inter-relacionamentos existentes; 

− Preparar uma lista de verificação (cheklist) dos componentes de cada subsistema 

e sua função específica; 

− Determinar; através da análise de projetos e diagramas, os possíveis modos de 

falha que possam afetar outros componentes. Os modos básicos de falha devem 

ser agrupados em quatro categorias: falha em operar no instante prescrito; falha 

em cessar de operar; operação prematura e falha em operação; 

− Indicar os efeitos de cada falha sobre outros componentes; 

− Estimar a gravidade de cada falha específica de acordo com as categorias de 

risco, conforme o Quadro 4.6, para possibilitar a priorização de alternativas; 

− Indicar os métodos usados para detecção de cada falha específica;  

− Formular possíveis ações de compensação e reparos que podem ser adotadas para 

eliminar ou controlar cada falha específica e seus efeitos; 

− Determinar as probabilidades de ocorrência de cada falha específica para 

possibilitar a análise quantitativa. 

 

A AMFE, de forma geral, analisa os modos de falha de um produto. Porém, 

em um produto pode existir certos componentes ou conjunto de componentes que 

sejam especificamente críticos para a missão a que se destina o produto ou para a 

segurança do operador. Portanto, de acordo com Hammer (1993), a estes 

componentes críticos deve ser dada especial atenção, providenciado uma análise 

mais detalhada que a de outros. A AMFE é muito eficiente quando aplicada a 

sistemas mais simples e de falhas mais singelas, porém, quando a complexidade é 

maior, é recomendado o uso de outras técnicas, como por exemplo, a Análise de 

Árvore de Falhas. 

 

4.10.6 Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC). 

O sistema APPCC foi desenvolvido pela Pillsbury Company, em resposta aos 

requisitos de inocuidade impostos pela National Aeronautics and Space 

Administration (NASA) em 1959 para os alimentos produzidos para seus primeiros 

vôos tripulados. A NASA tinha, então, duas preocupações principais. A primeira 

Revisão Bibliográ  ca

56



 57

relacionada aos problemas que poderiam ocorrer com partículas de alimentos – 

migalhas – flutuando na cápsula espacial em condições de gravidade zero; a 

preocupação estava relacionada à possíveis interferências nos sofisticados circuitos 

eletrônicos. 

A segunda preocupação dizia respeito à inocuidade dos alimentos que seriam 

consumidos pelos astronautas: em hipótese alguma esse alimento poderia conter 

microrganismos patogênicos ou suas toxinas, pois, um caso de diarréia em uma 

cápsula espacial teria conseqüências catastróficas. 

A primeira preocupação, as migalhas de alimentos em gravidade zero, foi 

superada com o desenvolvimento de alimentos que podiam ser consumidos de uma 

só vez, embalados em envoltórios comestíveis especialmente formulados para manter 

o alimento unido. Além disso, vários tipos de embalagens, altamente especializadas, 

foram utilizados para minimizar a exposição dos alimentos durante o período de 

estocagem. A amostragem do produto final, para assegurar a qualidade 

microbiológica de cada lote de alimento espacial, mostrou ser impraticável, senão 

impossível. 

Por isso fez-se necessário o desenvolvimento de uma abordagem alternativa, 

para ser o obtido o nível de garantia exigido pela NASA para os alimentos destinados 

ao programa espacial. A princípio foi utilizado o "Programa Zero Defeitos" que 

havia sido desenvolvido para testar equipamentos utilizados no programa espacial. 

Esse programa utilizava uma série de provas não destrutivas para garantir que o 

equipamento funcionaria adequadamente. Entretanto, logo chegaram à conclusão que 

ele não era adequado para processos que envolvessem alimentos. 

Assim foi adaptada a técnica de “Análise de Modos de Falhas e Efeitos"- 

(AMFE), que é baseada na obtenção de conhecimento e experiência da produção ou 

processamento do alimento, para predizer o que poderia falhar, ou seja, quais seriam 

os "perigos potenciais" e mais, onde e em que parte do processo essa falha poderia 

ocorrer. Assim, com base nesse tipo de análise de perigos e associado aos fatores de 

risco específicos de um processo ou produto, seria possível selecionar os pontos em 

que medidas pudessem ser tomadas, ou observações pudessem ser feitas, para 

verificar se o processo havia sido controlado ou não. Se ficasse demonstrado que o 

processo estava fora de controle, haveria uma grande probabilidade de ocorrer algum 

problema com a inocuidade do alimento que estava sendo produzindo. Esses pontos, 

identificados ao longo do processo de produção, ficaram conhecidos como Pontos 
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Críticos de Controle. Assim, a APPCC foi desenvolvida para ser aplicada aos fatores 

associados à matéria prima, ingredientes, processo de produção, processamento e 

outros, para prevenir a ocorrência dos perigos e, desta forma, ser garantida a 

inocuidade final dos alimentos.  

 

4.10.6.1 Os sete princípios da APPCC 

Em 1989 o National Advisory Committee on Microbiological Criteria for 

Foods (NACMCF) instituiu um grupo Ad-Hoc incumbido de traçar as linhas mestras 

para a aplicação da APPCC. Com base no material desenvolvido por esse grupo de 

trabalho, o NACMCF publicou um documento intitulado "Princípios APPCC para a 

Produção de Alimentos". Nesse documento o NACMCF definiu APPCC como "um 

enfoque sistemático para ser usado na produção de alimentos, como forma de 

garantir sua inocuidade," e apoiou seu uso em indústrias e agências governamentais 

de inspeção e controle; descreveu os seus sete princípios e, ainda, estabeleceu um 

guia para o desenvolvimento de um plano APPCC para qualquer tipo de alimento. 

Os sete princípios da APPCC foram avaliados e aceitos pela indústria e 

agências governamentais; entretanto, após o assunto ser discutido em reuniões, 

cursos e seminários, foi questionada a utilidade da avaliação de perigo 

microbiológico, a qual faz parte do Princípio 1. A avaliação do perigo consistiu na 

classificação do alimento de acordo com características gerais, para depois enquadrá-

lo em uma categoria de risco. Os problemas encontrados incluíam diferenças de 

interpretação das características gerais dos fatores de risco, além do fato de não haver 

conexão direta entre o Princípio 1 – análise de perigo – e o Principio 2 – 

determinação dos pontos críticos de controle. Logo após, a comissão de higiene dos 

alimentos – Codex Alimentarius(5) – instituiu um grupo de trabalho para estudar o 

tema APPCC.  

____________________ 
(5) A Comissão do Codex alimentarius foi criada em 1963 pela FAO e a OMS para 

desenvolver normas alimentares, regulamentos e outros textos relacionados a 

códigos de práticas sob o Programa Conjunto FAO/OMS de Normas 

Alimentares. Os objetivos principais deste Programa são a proteção da saúde do 

consumidor, a garantia de uso de regras claras de comercialização e a 

coordenação de todas as normas alimentares acordadas pelas organizações 

governamentais e não governamentais (CODEX ALIMENTARIUS, 2008). 
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Esse grupo de trabalho elaborou um relatório sobre a utilização da APPCC, 

com abordagem ligeiramente diferente para a aplicação dos princípios. Essa 

abordagem incluía uma análise dos perigos, sua identificação e as medidas 

preventivas (Princípio 1), além da recomendação para aplicação de uma série de 

perguntas denominadas "Árvore de Decisão da APPCC" para determinar os Pontos 

Críticos de Controle (PCCs) - Princípio 2. Esta Árvore é mostrada na Figura 4.7. 

 

PARE

PARE

PARE

PONTO CRÍTICO DE CONTROLE 
(PCC)

NÃO

NÃO É UM PCC

SIM NÃO

A contaminação com o perigo poderia atingir níveis 
inaceitáveis?

Existe uma etapa posterior que elimine os perigos ou 
reduza os mesmos a níveis aceitáveis?

SIM NÃO

NÃO É 
UM 
PCC

Existem medidas preventivas para o perigo identificado?

modifica a etapa, processo  ou 
produto

Esta etapa foi projetada especificamente para eliminar ou 
reduzir o perigo a níveis aceitáveis?

SIM

NÃO

NÃO            
É               

UM PCC

SIM

NÃO

SIMO controle nesta etapa é necessário para 
garantir a inocuidade?

 

Figura 4.7 -  Diagrama de Procedimentos para Identificação dos Pontos 
Críticos de Controle. 

Fonte: adaptado de Mortimore e Wallace (2001). 

 

Em 1991, o NACMCF reconvocou o Grupo de Trabalho APPCC para revisar 

o relatório de novembro de 1989 e, nessa oportunidade, foi preparado um novo 

documento com modificações dos sete princípios APPCC. As modificações mais 

Revisão Bibliográ  ca

59



 60

importantes foram introduzidas nos Princípios 1 e 2, com base nas recomendações do 

Codex. 

O NACMCF adotou esse novo documento, denominou-o "Sistema de Análise 

de Perigos e Pontos Críticos de Controle" e estabeleceu que ele é um enfoque 

sistemático para a inocuidade dos alimentos e se apóia em sete princípios: 

1. Efetuar uma análise de perigos e identificar as medidas preventivas. 

2. Identificar os pontos críticos de controle (PCCs). 

3. Estabelecer limites críticos para as medidas preventivas associadas a cada 

PCC. 

4. Estabelecer os requisitos de controle (monitoramento) dos PCCs. 

5. Estabelecer procedimentos para utilização dos resultados do monitoramento 

para ajustar o processo e manter o controle. 

6. Estabelecer ações corretivas para o caso de desvio dos limites críticos. 

Estabelecer um sistema para registro de todos os controles. 

7. Estabelecer procedimentos para verificar se o sistema funciona 

adequadamente. 

 

4.10.6.2 Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), aplicada 

ao controle da qualidade da água para consumo humano. 

O uso dos princípios da APPCC não deve ser diretamente aplicado à água 

para consumo humano porque existem muitas diferenças entre as maneiras como os 

alimentos e a água para consumo humano são produzidos e distribuídos. A APPCC 

não foi elaborada para sistemas de abastecimentos de água e não usa a abordagem 

Multi-Barreiras. Para a água de consumo humano os pontos de controle são 

complexos e difíceis de serem quantificados, contudo tem sido  aplicado em diversos 

países com as devidas adaptações (MEDEMA e SMEETS, 2004). 

A APPCC aplicada ao abastecimento de água é um sistema preventivo que 

busca a produção de água inócua para consumo humano. Ela está baseada na 

aplicação de princípios técnicos e científicos na captação, tratamento e distribuição 

de água desde o manancial até a torneira do consumidor (CCME, 2004). 

O conceito básico destacado pela APPCC é a prevenção e não a inspeção ou 

análise do produto final. Os responsáveis pela operação dos sistemas de 

abastecimento de água devem conhecer todas as informações e os procedimentos 

relacionados à captação, adução, tratamento, reservação e distribuição da água, pois 
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somente assim será possível identificar o lugar onde a contaminação pode ocorrer e a 

maneira pela qual é possível evitá-la. Se for conhecido o "onde" e o "como", a 

prevenção torna-se simples e óbvia. O "onde" e o "como fazer" são representados 

pelas letras AP (Análise de Perigos) da sigla APPCC. As provas de controle da 

qualidade da água recaem sobre as letras PCC (Pontos Críticos de Controle) - a 

inspeção e à consulta a documentação apropriada permite comprovar que o produto 

foi elaborado dentro de critérios de segurança. Partindo-se desta premissa, a APPCC 

é a aplicação metódica e sistemática da ciência para planejar, controlar e documentar 

a segura produção da água. 

A APPCC cobre todos os tipos de fatores de riscos ou perigos potenciais à 

inocuidade da água – biológicos, químicos, radiológicos e físicos – desde aqueles 

que ocorrem de forma natural na água, no ambiente ou, então, aqueles decorrentes de 

erros no processo de captação, tratamento e distribuição da água. Vale dizer que, se 

os perigos químicos são os mais temidos pelos consumidores, os perigos radiológicos 

os mais desconhecidos e os perigos físicos os mais comumente identificados (água 

com cor, turbidez, sabor e odor); sob o ponto de vista de saúde pública, os perigos 

biológicos são os mais importantes. 

Para uso da APPCC em sistemas de abastecimentos de água há três 

problemas a serem considerados (KIWA, 2003): 

1º. O controle sobre as mais importantes unidades do sistema de abastecimento de 

água, como o tratamento de água, por exemplo, pode não ser suficiente para 

garantir a sua inocuidade; pois é preciso levar em consideração o controle sobre 

as demais unidades nas avaliações de risco. Por exemplo, somente o controle da 

qualidade da água produzida na unidade de tratamento não é suficiente para 

evitar a entrada de contaminantes no sistema de abastecimento. Apesar de o 

tratamento ser muito importante, ele poderá ser pouco eficaz se houver 

possibilidade de os contaminantes ingressarem no sistema através das tubulações 

da rede de distribuição de água. 

2º. Detecção dos dias críticos (efeito temporal, períodos de baixo desempenho do 

tratamento): a eficiência do tratamento varia e a maioria dos riscos está associada 

aos dias críticos – instantes em que ocorre baixo desempenho do tratamento. 

3º. Detecção de by-pass em pontos críticos de controle (efeito espacial) tal como o 

baixo desempenho de um filtro em uma bateria de filtros. Se o desempenho desse 

único filtro estiver comprometido, o bom desempenho dos demais não 
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compensará o efeito negativo do filtro comprometido. A APPCC pode identificar 

os dias críticos, porém ela não é adequada para avaliar as rotas menores e os by-

pass. 

 

A OMS concentrou esforços nas experiências existentes, que estavam 

baseadas na metodologia APPCC, para adequar sua estrutura à abordagem múlti-

barreiras e à inclusão de medidas de controle complexas; desses esforços surgiu o 

Plano de Segurança da Água – Water Safety Plan. 

O PSA também incorporou à sua estrutura requisitos ligados à comunicação 

de riscos e à gestão da qualidade e desta forma tornou-se uma abordagem abrangente 

que, além de possibilitar um melhor controle da qualidade da água, permite um 

amplo conhecimento do sistema e facilita  seu gerenciamento, pois cobre todo o 

processo de abastecimento de água. 

 

4.11 PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA 

O PSA foi desenvolvido para organizar e sistematizar uma longa prática de 

gestão dos sistemas de abastecimento de água e para  assegurar o uso dessas práticas 

na gestão da qualidade da água para consumo humano. Esse Plano usa muito dos 

princípios e conceitos originados da avaliação, gestão de riscos e comunicação de 

risco e o Principio Multi-Barreiras. 

Alguns elementos do PSA freqüentemente são usados como parte da rotina 

operacional dos serviços de abastecimento de água ou estão descritos nos manuais de 

boas práticas sem, entretanto,  estarem diretamente ligados a um PSA. Também 

podem estar inclusos no sistema de gestão da qualidade pois, existindo boas práticas 

haverá facilidade de integração com os princípios do PSA. Contudo apesar da 

existência de boas práticas de gestão da qualidade, poderá não existir sistemas 

específicos de identificação e avaliação de riscos – etapa inicial em um sistema de 

gestão de riscos e de um PSA. 

Os PSAs são poderosos instrumentos para os operadores de sistemas 

gerenciarem  os seus  com segurança. Eles podem auxiliar, também, a vigilância da 

qualidade da água feita pelas autoridades em saúde publica. 

O PSA deve, de preferência, ser desenvolvido para cada sistema de 

abastecimento de água. Contudo, para pequenos sistemas, isso pode não ser factível e 

outras abordagens poderão ser utilizadas para o PSA, através de modelos de PSA 
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específicos para uma dada tecnologia ou com a elaboração de manuais técnicos para 

seu desenvolvimento. No caso de sistemas menores, o PSA poderá ser desenvolvido 

por uma instituição pública ou privada. Os Planos que tratam da água para consumo 

humano deveriam estar associados a programas de educação e higiene e treinamento 

dos moradores para  assegurar a potabilidade da água. 

Um PSA possui três componentes orientados para o atendimento das metas 

baseadas na saúde, os quais deverão ser supervisionados pela Vigilância da 

Qualidade da Água: 

− Sistema de Avaliação para determinar se o sistema de abastecimento de água 

pode distribuir água até o ponto de consumo com qualidade suficiente para 

atender as metas baseadas na saúde. Isto também inclui a avaliação de critérios 

de projeto para os novos sistemas. 

− Monitoramento das medidas de controle definidas para controlar coletivamente 

os riscos identificados em um sistema de abastecimento de água. Deve ser 

definido um meio para que o monitoramento operacional possa detectar, no 

menor tempo possível, desvios no desempenho do sistema, e  

− Planejamento e gestão que descrevam as ações a serem tomadas durante a 

operação normal ou em condições de incidente, documentando o sistema de 

avaliação (incluindo atualização e melhoramento), monitoramento, plano de 

comunicação e programas de apoio. 

 

A Figura 4.8 mostra o esquema geral de um Plano de Segurança da Água. 

No PSA a questão fundamental da avaliação de risco: “Nós atendemos as 

metas?” é respondida pelo primeiro componente “Sistema de Avaliação. As questões 

relativas à gestão de risco: “Como nós garantimos e demonstramos que sempre 

atendemos estas metas?”e “Como é nossa resposta aos incidentes?”são respondidas 

pelos componentes “Monitoramento das medidas de controle” e “Planejamento e 

Gestão” (MEDEMA e SMEETS, 2004). 

Os principais objetivos de um PSA são: assegurar boas práticas no 

abastecimento de água, diminuir a contaminação do manancial, reduzir ou remover 

os contaminantes através dos processos de tratamento e proteger a água durante sua 

reservação, distribuição e uso. Esses objetivos são aplicáveis a grandes sistemas de 

abastecimento de água, pequenos sistemas comunitários e até em sistemas 

individuais; eles são avaliados através de: 
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Figura 4.8 -  Plano de Segurança da Água. 
Fonte: adaptado de WHO (2005a). 
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− Conhecimento detalhado do sistema e de sua capacidade para abastecer com água 

que atende as metas baseadas na saúde; 

− Identificação de fontes potenciais de contaminação e como elas podem ser 

controladas; 

− Validação das medidas de controle empregadas para controlar perigos; 

− Desenvolvimento de um sistema de monitoramento das medidas de controle 

dentro de um sistema de abastecimento de água; 

− Estabelecimento de ações corretivas rápidas para assegurar que a água distribuída 

é segura; e 

− Verificação da qualidade da água para assegurar que o PSA está sendo executado 

corretamente e o seu desempenho avaliado para atender as metas baseadas na 

saúde. 

 

Para que o PSA seja factível no controle de perigos e de eventos perigosos, é 

necessário estar apoiado em informações técnicas precisas e confiáveis. Esse 

processo de obtenção de evidências de que o PSA seja eficaz é conhecido como 

validação. Tais informações para otimizar os recursos poderão ser obtidas de 

entidades, de parcerias com órgãos públicos e privados, da literatura científica e 

técnica e do julgamento de especialistas. Para cada sistema estudado, devem ser 

validadas as especificações técnicas de cada equipamento e, também, a eficácia de 

cada barreira implantada. Para a validação especifica do sistema é essencial levar em 

consideração as variações na composição da água em relação aos processos de 

remoção usados (WHO, 2004a). 

A validação é uma forma de monitoramento mais abrangente e detalhada do 

que o monitoramento operacional de rotina, pois é orientada para verificar se as 

unidades do sistema realmente desempenham suas funções e atingem as metas 

previstas na avaliação do sistema. Via de regra, esse processo leva à melhoria no 

desempenho operacional, pois auxilia na identificação de mais efetivos e robustos 

modos de operação. O processo de validação pode incluir benefícios adicionais como 

a identificação de metas adequadas para o monitoramento operacional por unidade de 

desempenho (WHO, 2005a). 

A verificação da qualidade da água é um indicador do desempenho geral do 

sistema de abastecimento de água e também da qualidade da água consumida. Ela 

Revisão Bibliográ  ca

65



 66

incorpora muito bem tanto a avaliação da qualidade da água como a avaliação da 

satisfação do serviço pelo consumidor (BARTRAM et al., 2009). 

É responsabilidade do operador a preparação e o desenvolvimento do PSA. 

Esse plano deve ser analisado e aprovado pela autoridade responsável pela proteção à 

saúde pública a fim de garantir que o operador distribua água com qualidade que 

atenda aos padrões de potabilidade. 

 

4.11.1 Sistema de Avaliação 

O primeiro passo no desenvolvimento de um PSA é formar uma equipe 

multiprofissional de especialistas com amplo conhecimento do sistema de 

abastecimento a ser estudado. Normalmente, este grupo deve ser composto por 

indivíduos envolvidos em cada etapa de um sistema de abastecimento de água, desde 

engenheiros, gestores de recursos hídricos, especialistas em qualidade da água, 

profissionais ligados à saúde pública e ambiental, o corpo operacional e até 

representantes dos consumidores. Na maioria das situações, a equipe será composta 

por membros de várias instituições e também por alguns membros independentes, 

tais como profissionais de organizações não governamentais ou de universidades. 

A gestão efetiva de um abastecimento de água requer amplo conhecimento do 

sistema, da magnitude dos riscos que estão presentes, das características dos 

processos existentes e da infra-estrutura de gestão disponível. Ela necessitará uma 

avaliação da capacidade do sistema para atender as metas baseadas na saúde. Quando 

um novo sistema ou uma atualização de um sistema existente estiver em 

planejamento o primeiro passo para desenvolvimento do PSA será coletar e avaliar 

todas as informações relevantes relacionadas ao novo projeto e identificar quais 

riscos podem estar presentes durante o abastecimento de água para o consumidor.

A avaliação de um sistema de abastecimento de água auxilia as etapas 

subseqüentes do PSA nos quais são planejadas e desenvolvidas estratégias eficazes 

para o controle dos riscos. A avaliação de um sistema de abastecimento de água é 

melhor compreendida através de um fluxograma. Os diagramas possibilitam uma 

visão geral do sistema de abastecimento de água, incluindo a caracterização do 

manancial, identificação de fontes de poluição potenciais, medidas para proteção dos 

recursos naturais e mananciais, processo de tratamento, reservação e infra-estrutura 

de distribuição. É essencial que a representação do sistema de abastecimento de água 

seja precisa. Se o fluxograma não estiver correto, é possível que alguns riscos 
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significativos deixem de ser considerados. O diagrama de fluxo deve ser validado 

através de uma revisão visual do diagrama em relação às características observadas 

em campo para garantir sua fidedignidade (WHO, 2005a). 

Os dados da ocorrência de agentes patogênicos e químicos nas águas do 

manancial devem ser confrontados com as informações relativas à eficácia dos 

controles existentes e de uma avaliação da capacidade das unidades de tratamento em 

atender os padrões de potabilidade. As melhorias também podem auxiliar na 

identificação de medidas de gestão da bacia, processos de tratamento e sistema de 

distribuição, necessários para atingir as metas baseadas na saúde (WHO, 2004a). 

Para assegurar a eficácia da avaliação, é essencial considerar as interações e 

influências de cada elemento, bem como o efeito do conjunto deles em relação ao 

sistema de abastecimento de água – bacia e proteção do manancial, tratamento e 

distribuição.

 

4.11.1.1 Priorização de riscos para controle 

Uma vez que tenham sido identificados os riscos em potencial e suas fontes é 

interessante comparar o risco associado a cada perigo ou evento perigoso, para ser 

possível estabelecer e documentar as prioridades da gestão dos riscos. Embora 

existam numerosos contaminantes que podem comprometer a qualidade da água para 

consumo humano, nem todos os perigos necessitam o mesmo grau de atenção. 

Os riscos associados a cada perigo ou evento perigoso podem ser descritos ou 

identificados pela probabilidade de sua ocorrência (certo, possível, raro) e avaliados 

pela severidade das conseqüências do perigo (insignificante, maior, catastrófico). O 

objetivo é distinguir e, de certa forma, classificar os perigos ou eventos perigosos em 

importantes e menos importantes. Neste caso, normalmente é empregada uma matriz 

semiquantitativa. As matrizes de simples contagem, ou semiquantitativas, usam 

informações técnicas de manuais, de literatura científica e de práticas industriais 

associadas à consultoria especializada que julgam amparadas na revisão por pares ou 

em padrões de referência. A pontuação é particular para cada sistema de 

abastecimento de água, conforme a especificidade de cada sistema. Para determinada 

tecnologia usada em pequenos sistemas de abastecimento de água podem ser 

desenvolvidos PSA genéricos cuja pontuação será específica à tecnologia escolhida 

(GODFREY et al., 2005a). 
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As medidas de controle são priorizadas a partir de uma escala de risco 

semiquantitativa. Um exemplo dessa matriz, ilustrado no Quadro 4.5, contou com a 

opinião de um consultor para fazer as avaliações dos riscos à saúde devido aos 

perigos e eventos perigosos encontrados. 

 

Quadro 4.5 -  Exemplo de uma matriz simples de escalas e classificação de 
riscos. 

Probabilidade 
Severidade das conseqüências 

Insignificante Inferior Moderado Maior Catastrófico 

Quase Certo      

Provável      

Moderadamente 

Provável 

     

Improvável      

Raro      

Fonte: adaptado de WHO (2004a). 

 

Um exemplo de descritores que podem ser usados para medir a probabilidade 

de ocorrência e a severidade das conseqüências é dado no Quadro 4.6; é necessário 

determinar um limite acima do qual todos os perigos necessitam imediata atenção. 

Contudo, para unidades específicas do sistema de abastecimento de água, como no 

caso específico da avaliação de risco da rede de distribuição de água, estes 

descritores podem não ser adequados e devem ser adotadas outras formas de se 

caracterizar os riscos. 

 

4.11.2 Medidas de controle 

A avaliação e planejamento de medidas de controle devem assegurar que os 

padrões de potabilidade sejam alcançados e que eles estejam baseados na 

identificação e avaliação de perigos. 

O nível de controle aplicado aos perigos deve ser proporcional ao encontrado 

na classificação. A avaliação das medidas de controle envolve: 

− Identificar as medidas de controle existentes para cada perigo ou evento perigoso, 

desde o manancial até o consumidor; 
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− Avaliar se, consideradas em conjunto, as medidas de controle são efetivas para o 

controle dos risco; e 

− Verificar se caso seja  necessária alguma melhoria, quais medidas adicionais de 

controle devem ser aplicadas. 

 

Quadro 4.6 -  Exemplos de definições de classes de probabilidade e severidade 
que podem ser usada como escala de risco. 

Item Definição 

Categorias de Probabilidade 

Quase certa 

Provável 

Moderadamente provável 

Improvável 

Raro 

 

Uma vez por dia 

Uma vez por semana 

Uma vez por mês 

Uma vez por ano 

Uma vez a cada cinco anos 

Categorias de Severidade 

Catastrófico 

Maior 

Moderado 

Menor 

Insignificante 

 

Potencialmente letal para toda população 

Potencialmente letal para pequena população 

Potencialmente nocivo para toda população 

Potencialmente nocivo para pequena população 

Nenhum impacto ou não detectável 

Fonte: adaptado de WHO (2005a). 

 

Todas as medidas de controle são importantes e devem ser objeto de contínua 

atenção. A identificação e a implementação das medidas de controle devem ser 

baseadas no Princípio Multi-Barreiras. Essas medidas estão sujeitas ao controle e 

monitoramento operacional, que depende: do tipo de monitoramento a ser adotado, 

da freqüência de coletas de dados e da velocidade em que as variações dos 

parâmetros ocorrem. 

 

4.11.3 Monitoramento 

O monitoramento avalia o desempenho das medidas de controle em 

determinado período de tempo. Os intervalos podem variar largamente – por 

exemplo, desde o controle contínuo de cloro residual (on-line), até a verificação 

quinzenal da integridade do cavalete de um poço profundo. 
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Para o operador, são dois os objetivos do monitoramento: verificar se cada 

medida de controle permite uma gestão eficaz do sistema durante um determinado 

período de tempo e assegurar que as metas baseadas na saúde estão sendo atendidas 

(BARTRAM et al., 2009). 

 

4.11.4 Determinação de medidas de controle do sistema 

Para Bartram et al., (2009) a identificação e o número de medidas de controle 

são específicos de cada sistema e serão determinados em função: do número e 

natureza dos perigos e da magnitude associada aos riscos. As medidas de controle 

refletem a probabilidade e as conseqüências da perda de controle e devem atender os 

seguintes requisitos: 

− As metas de monitoramento operacional devem ser quantificadas, além de 

permitirem a fixação de limites para ser avaliada a sua eficácia operacional; 

− As metas de monitoramento operacional devem ser controladas com freqüência 

suficiente para revelar falhas no menor espaço de tempo possível; e 

− Permitir o procedimento de ações corretivas em resposta aos desvios dos limites 

fixados e no menor período de tempo possível. 

 

4.11.5 Seleção dos parâmetros de monitoramento operacional 

Os parâmetros selecionados para o monitoramento operacional devem refletir 

a efetividade de cada medida de controle, proporcionar uma indicação de 

desempenho, ser medido facilmente e fornecer oportunidade para uma resposta 

adequada. Os exemplos incluem variáveis mensuráveis, tais como residuais de cloro, 

pH e turbidez, fatores observáveis, como a integridade do gradeamento na captação 

etc. O Quadro 4.7 apresenta alguns parâmetros que são usados com freqüência no 

monitoramento operacional. 

 

Os agentes patogênicos e os indicadores bacterianos têm uso limitado no 

monitoramento operacional, por necessitarem de elevado tempo para realização dos 

exames das amostras de água e, assim, não permitirem que sejam feitos ajustes 

operacionais antes do consumo da água pela população (GODFREY e HOWARD, 

2005a). 
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Quadro 4.7 -  Exemplos de parâmetros operacionais que podem ser usados 
para monitorar as medidas de controle. 

Parâmetros 

Operacionais 

Á
gu

a 
B

ru
ta

 

C
oa

gu
la

çã
o 

Se
di

m
en

ta
çã

o 

F
ilt

ra
çã

o 

D
es

in
fe

cç
ão

 

Si
st

em
a 

de
 

di
st

ri
bu

iç
ão

 

pH X X  X X X 

Turbidez  
(ou contagem de partículas) 

X X X X X X 

Oxigênio Dissolvido X      

Vazão do rio ou corpo d’água X      

Precipitação pluviométrica X      

Cor X   X  X 

Condutividade (sólidos totais 
dissolvidos) 

X      

Carbono Orgânico Total X   X   

Algas, toxinas algais e 
metabólitos 

X   X  X 

Dosagem química  X   X  

Vazão X X X X X X 

Perdas de carga    X  X 

C.t     X  

Desinfetante residual     X X 

Subprodutos da desinfecção X    X X 

Pressão hidráulica      X 

C.t = concentração do desinfetante versus tempo de contato. 

Fonte: adaptado de WHO (2005a). 
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Vários parâmetros podem ser usados no monitoramento operacional: 

− Para mananciais, os parâmetros escolhidos podem ser: turbidez, cor, crescimento 

de algas, vazão e tempo de retenção, pH, condutividade e dados meteorológicos 

locais. 

− Para tratamento, os parâmetros selecionados incluem: concentração de 

desinfetantes e tempo de contato, pH, absorbância, integridade das membranas, 

turbidez e; 

− Em sistemas de distribuição de água o monitoramento dos parâmetros 

operacionais pode incluir: 

• O monitoramento do cloro residual proporciona rápida indicação dos 

problemas ao invés das medidas diretas dos parâmetros microbiológicos. 

Um repentino desaparecimento do residual de cloro pode indicar a 

contaminação da água. Por outro lado, se houver dificuldade em manter 

residuais em pontos do sistema de distribuição ou se acontecer seu 

desaparecimento gradual, pode ser indicativo de alta demanda oxidante 

devido ao crescimento de bactérias na água ou na rede de distribuição. 

• Outro parâmetro de monitoramento operacional normalmente utilizado é a 

presença ou ausência de indicadores de bactérias termotolerantes. 

Entretanto, há agentes patogênicos que são mais resistentes à desinfecção 

do cloro do que os indicadores freqüentemente usados – Escherichia coli 

ou coliformes termotolerantes, como são denominados atualmente. 

Portanto, em algumas circunstâncias pode ser mais adequado usar, como 

indicadores, microrganismos mais resistentes do que os indicadores 

bacterianos de contaminação fecal, tais como esporos anaeróbios e o 

Clostridium perfringens. 

• As bactérias heterotróficas presentes no sistema de abastecimento de água 

podem ser um útil indicador de mudanças, tais como o aumento do 

potencial de crescimento microbiano, aumento da atividade do biofilme, 

tempo de retenção elevado, estagnação ou ruptura na integridade do 

sistema.  

• As medidas de pressão e turbidez, assim como a contagem de algas 

também são parâmetros úteis para o monitoramento operacional dos 

sistemas de distribuição de água. 
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4.11.6 Limites operacionais e limites críticos 

As medidas de controle necessitam ter limites definidos de aceitabilidade 

operacional – denominados limites operacionais - que podem ser aplicados para o 

monitoramento de parâmetros operacionais. Se o monitoramento indicar que um 

limite operacional foi excedido, então devem ser aplicadas ações corretivas pré-

determinadas. A detecção do desvio e a implementação de medidas corretivas 

precisam ser realizadas em período de tempo apropriado o suficiente para manter o 

desempenho e a segurança do sistema de abastecimento de água. Para algumas 

medidas de controle, também deve ser definida uma segunda série de limites, 

denominados “limites críticos” com o objetivo de evitar a perda da segurança na 

água. 

Os desvios detectados nos limites críticos necessitam ações urgentes, 

incluindo a notificação imediata às autoridades de saúde. Os limites críticos e 

operacionais podem ser superiores, inferiores, uma faixa ou um conjunto de medidas 

de desempenho. 

 

4.11.7 Verificação 

A verificação permite efetuar um exame final de todo o sistema de 

abastecimento de água. Deve ser feita por um órgão de vigilância ou, então, por um 

componente de controle da qualidade do operador. Além do monitoramento 

operacional do desempenho para a certificação que o sistema, como um todo, está 

operando com segurança. A verificação deve ser feita pelos operadores, por uma 

autoridade independente ou por uma combinação deles, dependendo do regime 

administrativo de cada país. Para tanto, geralmente são realizados exames físicos e 

microbiológicos e análises químicas previstas na legislação sanitária. 

A verificação microbiológica em água tratada e distribuída é feita com o 

indicador fecal bacteriano. Para verificação da segurança química, devem ser feitas 

análises químicas no final do tratamento, na rede de distribuição e em pontos de 

consumo, se as concentrações do parâmetro variarem durante a distribuição (WHO, 

2004a). 

As freqüências das coletas de amostras, determinadas em processo de 

amostragem, devem levar em consideração a relação custo/benefício. Para refletir os 

riscos associados com o aumento da população,  a freqüência das amostras 
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usualmente é determinada em função do tamanho da população abastecida ou do 

volume de água distribuído. São necessárias coletas freqüentes para os constituintes 

microbianos e menos freqüentes para constituintes químicos, isto porque episódios 

breves de contaminação microbiológica da água rapidamente podem levar agentes 

patogênicos  aos consumidores; por outro lado, são raros os episódios agudos de 

contaminação química, exceto em um evento específico como, por exemplo, a 

superdosagem de produtos químicos na unidade de tratamento (WHO, 2005a). 

 

4.11.7.1 Verificação da qualidade microbiológica 

A verificação da qualidade microbiológica da água no abastecimento precisa 

ser planejada para obter a melhor chance de detecção da contaminação. O processo 

de amostragem deve considerar as variações da qualidade da água na rede de 

distribuição; normalmente isto significa levar em conta o ponto ou pontos de coleta 

de amostras e determinar a freqüência necessária para aumentar a probabilidade de a 

contaminação ser detectada (BARTRAM et al., 2009). 

A contaminação fecal não está uniformemente distribuída no sistema de 

distribuição de água; em sistemas que têm boa qualidade, é reduzida a probabilidade 

de detecção de indicadores fecais bacterianos nas amostras coletadas (GODFREY e 

HOWARD, 2005a). 

Em sistemas em que predominam resultados negativos para os indicadores 

fecais bacterianos, a probabilidade de detectar a contaminação microbiológica pode 

ser aumentada pelo uso mais freqüente do Teste Presença/Ausência (P/A) – o mais 

simples, mais rápido e menos caro dos métodos quantitativos. Estudos comparativos 

entre o teste P/A e os métodos quantitativos demonstraram que o Teste P/A pode 

maximizar a detecção de indicadores fecais bacterianos; contudo, o Teste P/A é 

apropriado para sistemas em que a maioria dos testes para indicadores apresentou  

resultados negativos (WHO, 2004a). 

O mais freqüente é a água ser examinada através do uso de indicadores fecais, 

pois provavelmente será detectada a contaminação. Exames realizados com maior 

freqüência utilizando método simples são mais valiosos e úteis do que a aplicação de 

um teste complexo ou uma série de testes com baixa freqüência (WHO, 2005a). 

A natureza e probabilidade da contaminação podem variar sazonalmente, com 

as chuvas e com as outras condições locais. O processo de amostragem deve 

programar coletas aleatórias, mas o número precisa ser aumentado em épocas de 
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epidemias, enchentes, operações de emergência seguida de interrupções do 

abastecimento ou após reparos na rede (WHO, 2005a). 

 

4.11.7.2 Verificação da qualidade química 

No desenvolvimento da verificação química da água é necessário considerar: 

a disponibilidade de instalações e equipamentos analíticos apropriados, o custo das 

análises, a possível deterioração das amostras e reagentes, a estabilidade dos 

contaminantes e reagentes, a ocorrência do contaminante em várias partes do sistema 

de abastecimento de água e o mais conveniente ponto para monitoramento (WHO, 

2004a). 

Para dada substância química, a localização e freqüência de coleta de 

amostras serão determinadas em função das variações na qualidade da água do seu 

principal manancial. As substâncias que não variam suas concentrações ao longo do 

tempo necessitam coletas de amostras menos freqüentes do que aquelas que variam 

significativamente. 

Em muitos casos, pode ser adequado analisar amostras do manancial uma vez 

por ano, ou até menos, particularmente em águas subterrâneas estáveis, pois as 

concentrações das substâncias que ocorrem naturalmente na água variam muito 

pouco em relação o tempo. A presença de muitas substâncias são mais prováveis em 

águas superficiais, por isso, dependendo do contaminante e de sua importância 

sanitária faz-se necessário aumentar o número de amostras e a freqüência das coletas. 

O ponto de coleta das amostras dependerá das características da qualidade da 

água a ser examinada. As amostras rotineiramente coletadas na estação de tratamento 

ou no início do sistema de distribuição de água podem ter a freqüência e o número de 

amostras estimados em função do comportamento de determinada substância ao 

longo do sistema de abastecimento de água. Algumas amostras precisam e devem ser 

coletadas nas extremidades do sistema de distribuição ou em torneiras conectadas 

diretamente à tubulação de alimentação das casas ou de grandes conjuntos 

residenciais. O chumbo, por exemplo, deveria ser rotineiramente amostrado nas 

torneiras dos consumidores, ainda que a principal fonte de chumbo seja usualmente a 

conexão de serviço ou tubos de chumbo em edifícios antigos (WHO, 2004a). 
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4.11.8 Gestão dos sistemas de abastecimento de água. 

A Gestão efetiva implica na definição de ações a serem tomadas em resposta 

às variações que ocorrem durante as condições normais de operação ou, então, de 

ações a serem tomadas após um incidente específico em que haja perda do controle 

do sistema; e dos procedimentos a serem executados em situações imprevistas ou 

emergenciais. Os procedimentos gerenciais deveriam ser documentados em conjunto 

com o sistema de avaliação do sistema, o plano de monitoramento, os programas de 

apoio e a comunicação necessária, para assegurar a segura operação do sistema. 

Muitos dos planos de gestão descrevem ações a serem tomadas a fim de 

manter a operação ótima do sistema, em resposta à variação dos parâmetros de 

monitoramento que tenham atingido seu limite operacional. Um desvio significativo 

no monitoramento operacional em que um limite crítico seja excedido é 

freqüentemente referido como “incidente”. Um incidente é uma situação em que haja 

razão para suspeitar que a água distribuída possa estar contaminada. Como parte de 

um PSA, deveriam ser definidos procedimentos de gestão para responder aos 

incidentes e para atender os incidentes imprevisíveis e emergenciais. São exemplos 

de incidentes: 

− A não conformidade com critérios de monitoramento operacional; 

− O desempenho inadequado de uma planta de tratamento de esgoto que disponha 

seus efluentes no manancial à montante da captação; 

− Derramamento de uma substância perigosa no manancial; 

− Falhas na alimentação de energia elétrica para uma medida de controle essencial; 

− Chuvas extremas na captação; 

− Detecção de alta turbidez não usual (manancial ou água tratada); 

− Gosto não usual, odor ou aparência da água; 

− Detecção não usual de altas densidades do indicador fecal no manancial ou na 

água tratada ou de alta densidade de agentes patogênicos no manancial; e 

− Indicadores de saúde pública ou surtos de doenças de transmissão hídrica nos 

quais a água seja a fonte de contaminação (WHO, 2005a). 

 

O Plano de resposta a incidentes pode ter uma variedade de níveis de alerta. 

Os incidentes podem ser minorados com a adoção de medidas preventivas que 

apenas através de uma investigação adicional pode indicar direto uma situação de 
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emergência. As emergências exigem recursos materiais e humanos dos serviços de 

abastecimento de água;  precisam não só do operador do sistema de abastecimento de 

água mas, também, das autoridades de saúde pública. 

 

Os Planos de resposta a incidentes geralmente compreendem: 

− Definição de responsabilidades e comunicação direta com as pessoas-chave, 

freqüentemente incluindo várias organizações e indivíduos; 

− Listagem de indicadores mensuráveis, condições ou valores limites que 

provocaram o incidente, acompanhado de uma escala de níveis de alerta; 

− Descrição clara de ações necessárias para responder ao alerta; 

− Localização e identificação dos procedimentos padronizados de operação (POPs) 

e dos equipamentos necessários; 

− Locação de equipamentos reserva; 

− Logística apropriada e disponibilidade de informação técnica; e 

− Listas de verificações e manuais de referência. 

 

O plano pode, ainda, ser acompanhado de boletins muito curtos, sistema de 

comunicação eficaz, treinamentos de atualização e documentação. Os funcionários 

devem ser treinados para atuar em incidentes ou emergências utilizando respostas 

efetivas e seguras. Os planos de resposta a incidentes ou emergências periodicamente 

devem ser revisados e praticados. Esta atitude melhora o preparo da equipe e dá 

oportunidades para aperfeiçoar os planos antes que ocorra uma emergência. Após um 

incidente ou emergência deve ser feita uma investigação que envolva todo o quadro 

de funcionários. Essa investigação deverá considerar os seguintes fatores: 

− Qual foi a causa do problema? 

− Como o problema foi primeiro reconhecido ou identificado? 

− Quais foram as mais importantes ações necessárias? 

− Quais foram os problemas de comunicação encontrados e como foram 

identificados? 

− Quais foram as conseqüências imediatas e de longo termo? 

− Como funcionou o Plano de Resposta à emergência? 
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Depois de uma emergência deve ser elaborado um relatório descrevendo o 

incidente ou emergência. O operador deve aprender com o incidente ou emergência 

como melhorar seu preparo e planejamento para enfrentar futuros incidentes. A 

análise do incidente ou emergência pode indicar a necessidade de revisão dos planos 

existentes. Também deve fazer parte do plano de resposta o preparo de 

procedimentos claros, a definição de responsabilidade, a provisão de equipamentos 

para fornecimento de água a locais estratégicos como escolas, hospitais e asilos e a 

coleta de amostras de água antes e durante o incidente. O Plano de Resposta pode, 

também, ser avaliado através da vigilância epidemiológica das doenças de veiculação 

hídrica ou outras investigações. 

 

4.11.8.1 Incidentes Previsíveis (“desvios”) 

Muitos incidentes –  por exemplo, exceder um limite crítico – podem ser 

previstos e fazer resultar ações específicas descritas nos planos de gestão. As ações 

podem incluir, por exemplo, mudança temporária de manancial, aumento da dose de 

coagulantes, prever desinfecção complementar ou aumentar a concentração de 

desinfetante em sistemas de distribuição. 

 

4.11.8.2 Eventos Não-Previsíveis 

No Plano de resposta a incidentes podem não ser identificados alguns 

cenários que levam a água a se tornar potencialmente insegura, pelo fato de terem 

sido considerados improváveis para justificar medidas corretivas ou porque os 

eventos não eram previsíveis. Para estes eventos deverá ser desenvolvido um plano 

de resposta geral de incidentes. O plano deve ser usado para produzir um manual 

geral de incidentes, seguido por um manual específico de resposta para ser aplicado 

aos diversos tipos de incidentes. O sucesso das respostas a incidentes, via de regra, 

depende da experiência, julgamento e habilidade do pessoal da operação e gestão dos 

sistemas de abastecimento de água. Contudo, ações que são normalmente utilizadas 

na resposta a muitos incidentes podem ser incorporadas aos planos gerais de resposta 

a incidentes (WHO, 2005a). 

 

4.11.8.3 Emergências 

Os serviços de abastecimento de água devem desenvolver planos para serem 

utilizados em emergências. Esses planos devem considerar o potencial para desastres 
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naturais – terremotos, enchentes, danos elétricos de equipamentos após queda de 

raios,  acidentes – derramamentos diversos na bacia de drenagem – danos na estação 

de tratamento e sistema de distribuição e ações humanas – greves e sabotagem. Os 

planos de emergência devem especificar claramente as responsabilidades pela 

coordenação e execução das medidas a serem tomadas: um plano de comunicação 

para alertar e informar os usuários do sistema de abastecimento de água e um plano 

para distribuí-la emergencialmente (WHO, 2004a). 

Os planos devem ser elaborados a partir da consulta às autoridades sanitárias 

e deveriam ser compatíveis com a infra-estrutura local e nacional de resposta à 

emergências. Durante uma emergência na qual haja evidência de contaminação fecal 

na água do sistema de abastecimento, pode ser necessário alterar também o 

tratamento da água do manancial existente ou, temporariamente, usar um manancial 

alternativo. Pode ser preciso aumentar a desinfecção quando do tratamento da água 

do manancial ou proceder a recloração durante a distribuição (WHO, 2004a). 

Quando não for possível manter a qualidade microbiológica da água é 

necessário informar aos consumidores da necessidade de fervê-la durante a 

emergência. O ato de ferver água pode apresentar riscos à saúde, como queimaduras, 

por isso o ideal é que o operador do sistema de abastecimento de água inicie 

imediatamente ações corretivas a fim de ser recuperado o controle da qualidade da 

água (WHO, 2005a). 

Em emergências – por exemplo, durante surtos de doenças relacionadas à 

água ou quando é detectada sua contaminação – como resposta imediata em todo o 

sistema, os teores de cloro livre deverão ser aumentados para concentrações maiores 

de 0,5 mg/L. 

Em situação de emergência, as autoridades em saúde pública devem ser 

consultadas sobre as ações a serem tomadas (WHO, 2004a). 

 

4.11.8.4 Ordem para fechar o sistema, restringir o uso ou ferver a água. 

Os planos de emergência para respostas a incidentes e eventos não planejados 

deveriam incluir uma avaliação antes de serem emitidas ordens para restringir o uso 

ou ferver a água. A ordem deve ser emitida pelas autoridades em saúde pública, pois 

tem por objetivo o interesse coletivo (WHO, 2004a). 

A decisão de interromper a operação de um sistema de abastecimento de água 

carrega consigo a obrigação de o operador e a autoridade sanitária fornecerem uma 
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alternativa segura para o abastecimento de água da população. Essa decisão provoca 

a restrição ao acesso à água e pode ter efeitos adversos especialmente para a saúde e, 

portanto, raramente é justificável (WHO, 2004a). 

A ordem para ferver a água, pode ter conseqüências negativas para a saúde 

pública devido à possibilidade de acidentes domésticos, como queimaduras. Além do 

mais, se o pedido de ferver a água for feito com freqüência, ou se ele abranger um 

longo período, fatalmente haverá diminuição da resposta do público. No caso de a 

nota precisar ser emitida, é necessário que ela seja suficientemente clara para ser 

facilmente compreendida; caso contrário as informações poderão ser ignoradas 

devido à confusão sobre o que fazer e não fazer (WHO, 2004a). 

 

4.11.9 Preparação de um Plano de Monitoramento 

Segundo (WHO, 2005a), os planos devem ser desenvolvidos para 

monitoramento operacional e de verificação e precisam ser documentados como 

parte de um PSA, com detalhes das estratégias para cada tipo de monitoramento, de 

forma a abranger os vários aspectos do sistema de abastecimento de água. Além de 

documentados, os Planos de Monitoramento precisam incluir as seguintes 

informações sobre o processo de amostragem: 

− Planejamento do processo de amostragem; 

− Parâmetros a serem amostrados; 

− Tamanho da amostra, localização dos pontos de coleta, freqüência das coletas; 

− Avaliação dos métodos e equipamentos; 

− Metodologia para assegurar a qualidade e validação dos resultados; 

− Requisitos para controle e interpretação dos resultados; 

− Responsabilidades e necessidades de qualificação da equipe; 

− Requisitos para documentação e gestão dos dados, incluindo como monitorar 

resultados, e 

− Requisitos para produzir relatórios e comunicar resultados. 

 

4.11.10 Programas de Apoio 

Para garantir que determinada água é segura, além das medidas de controle, 

fazem-se necessárias ações importantes, as quais não afetam diretamente a qualidade 

da água e, portanto, não são medidas de controle. Elas são referidas como programas 
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de apoio e também devem ser documentados no PSA. Os programas de apoio devem 

envolver: 

− Controle do acesso à Estação de Tratamento de água, represas e reservatórios; 

− Desenvolvimento de protocolos de verificação da qualidade de produtos 

químicos e materiais usados no sistema de abastecimento de água; 

− Uso de equipamentos projetados para atender incidentes como o rompimento de 

adutoras (todos os equipamentos deveriam ser de uso exclusivo para água potável 

e não ser usados para trabalhar com esgotos e vice-versa); e 

− Programas educacionais voltados exclusivamente para o pessoal envolvido em 

atividades que poderiam influenciar na segurança de água; o treinamento deve ser 

implementado como parte de programas de integração e atualização. 
 

Os programas de apoio são compostos, basicamente, de itens que os 

operadores e trabalhadores costumeiramente já realizam como parte de seu trabalho 

normal de operação (WHO, 2004a). 

Além disso, devem ser implementados programas de apoio que envolvam: 

− Reunir as práticas operacionais e as gerenciais; 

− Revisar e atualizar as práticas, periodicamente; 

− Promover boas práticas para encorajar seu uso, e 

− Verificar se as práticas estão em uso e, se for o caso, tomar ações corretivas. 
 

Para (WHO, 2005a) os Códigos de boa operação - práticas de gestão e de 

higiêne são elementos importantes para bom desempenho dos programas. 

Freqüentemente os códigos fazem parte de Programas Operacionais Padronizados 

(POPs). Eles incluem, mas não estão limitados a: 

− Práticas documentadas de trabalho higiênico na manutenção; 

− Atenção à higiene pessoal; 

− Treinamento para incrementar a competência do pessoal envolvido na operação 

do sistema de abastecimento de água; 

− Gestão para garantir a qualidade dos serviços, em todos os níveis, para 

provimento de água segura; 

− Educação nas comunidades em que as atividades operacionais possam influenciar 

a qualidade da água; 

− Calibração e monitoramento de equipamentos; e 
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− Desenvolvimento e disponibilização de banco de dados para consultas. 
 

Os programas auxiliares podem ser amplos e envolver múltiplas organizações 

e indivíduos. Muitos desses programas auxiliares abrangem medidas de proteção dos 

recursos hídricos e incluem aspectos do uso e ocupação do solo. Algumas medidas 

de proteção dos recursos hídricos, como os processos de tratamento de efluentes e 

práticas de gestão da água de chuva, podem ser usadas como medidas de controle. 

Uma boa prática é comparar os programas existentes com programas de 

outras operadoras. Essa comparação implementa o benchmarking(6), estimula novas 

idéias e conduz à melhoria das práticas em uso (WHO, 2004a). 

 

4.11.11 Documentação e Comunicação 

Para (WHO, 2005a) a documentação do PSA deve incluir: 

− Descrição e avaliação do sistema de abastecimento de água, incluindo programas 

para aperfeiçoar a distribuição da água; 

− Plano para monitoramento operacional e verificação do sistema de abastecimento 

de água; 

− Procedimentos de gestão da segurança da água para condições de operação 

normal, de incidentes (específicos e imprevistos) e em situações de emergência, 

incluindo planos de comunicação; e 

− Descrição de programas de apoio. 

 

As informações são essenciais para a revisão ou adequação do PSA e, 

também, para demonstrar a adequação do sistema de abastecimento de água ao PSA. 

Cinco tipos de informações são importantes: 

− Documentação de apoio para desenvolvimento do PSA, inclusive; 

− Relatórios das investigações de incidentes; 

− Descrição das metodologias e procedimentos usados; e 

− Programas de treinamento dos empregados. 

__________________ 
(6) Benchmarking é um processo sistemático e contínuo de avaliação dos produtos, 

serviços e processos de trabalho das organizações que são reconhecidas como 

representantes das melhores práticas, com a finalidade de comparar desempenhos 

e identificar oportunidades de melhoria em uma organização. 

Revisão Bibliográ  ca

82



 83

Pela análise dos dados do monitoramento operacional e da verificação, um 

operador ou gestor pode detectar se um processo está ou não próximo de seu limite 

crítico ou operacional. A revisão dos dados existentes pode ser útil para a 

identificação de tendências e para os ajustes operacionais necessários. A revisão 

periódica dos dados do PSA é recomendada para observação de tendências dos 

sistemas e tomada de decisões sobre ações a serem encaminhadas. Os referidos dados 

também são valiosos quando a vigilância da qualidade da água é realizada com base 

na auditoria (WHO, 2005a). 

 

Estratégias de comunicação também devem incluir: 

− Procedimentos para prontamente informar a existência de algum incidente 

significativo no sistema de abastecimento de água, inclusive com notificação às 

autoridades em saúde pública; 

− Produção de informações claras e precisas para bom entendimento do 

consumidor, as quais devem ser disponibilizadas através de relatórios anuais e 

Internet, e 

− Estabelecimento de mecanismos para receber e, em tempo adequado, encaminhar 

as críticas da comunidade às áreas afins (WHO, 2005a). 

 

O direito do consumidor às informações sobre a saúde relacionadas ao 

abastecimento de água é fundamental e, no Brasil, este direito é garantido pelo 

Código de Defesa do Consumidor - Lei No. 8.078/1990 e pela Portaria do Ministério 

da Saúde No. 518/2004. Contudo, em muitas comunidades, o simples acesso às 

informações não assegura que os indivíduos estejam conscientes da qualidade da 

água que lhes é oferecida e, portanto, a probabilidade de consumirem água que não 

seja segura pode ser relativamente alta. Os órgãos responsáveis pelo monitoramento, 

portanto, deveriam desenvolver estratégias para difundir e explicar o significado das 

informações relacionadas à saúde (WHO, 2004a). 

 

4.12 FONTES E TIPOS DE RISCOS 

As fontes de risco são diversas e variam desde um simples objeto ou uma 

ação, passam pelas mudanças ambientais globais ou dizem respeito até ao próprio 

estilo de vida das pessoas. A água, o ar, o solo, a alimentação, os meios de 

transporte, o lazer, a energia etc. são fontes potenciais de riscos. Vivemos imersos 
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em um universo de perigos; alguns conhecidos, outros não. Todas estas fontes podem 

causar danos ao ecossistema e ao homem – direta e indiretamente. Seus efeitos 

podem ser imediatos ou agudos, de longo prazo ou crônicos e, inclusive, para futuras 

gerações. 

Classificar riscos é tarefa complexa e, apesar da existência de várias 

propostas, até agora, nenhuma conseguiu satisfazer todos os interessados. As 

dificuldades encontradas dizem respeito à falta de coerência conceitual e à 

dificuldade em diferenciar com precisão os riscos, mesmo porque uma mesma 

atividade pode gerar, simultaneamente, várias classes e tipos de riscos. 

Os riscos, conforme o sujeito, podem ser classificados em: 

− Riscos para pessoas: refere-se aos riscos, intencional ou não, ligados à profissões 

ou a atividades perigosas ou insalubres que venham a provocar algum tipo de 

doença, lesão e, até mesmo, levar à óbito quem estiver exposto. Partiu daí a idéia 

de ser feito um seguro especial de parte do corpo humano com “maior” valor 

para o beneficiário. Por exemplo, as mãos dos pianistas e cirurgiões, as pernas 

dos bailarinos, a audição dos músicos e principalmente dos afinadores de 

instrumentos de corda e até mesmo a própria vida dos submarinistas, 

escafandristas etc. 

− Riscos para o ambiente: trata do ativo e passivo ambiental atingidos pela 

contaminação, poluição, degradação ou devastação dos recursos naturais e, 

conseqüentemente, dos ecossistemas. Como exemplos temos a emanação de 

gases e vapores tóxicos por indústrias; a contaminação de mananciais por 

praguicidas e metais pesados; o efeito estufa por combustão de derivados de 

petróleo. 

− Riscos para bens materiais: diz respeito à probabilidade da ocorrência de eventos 

inesperados, cujos custos são estimados e perdas contabilizadas no valor total do 

seguro. Por exemplo: seguro de veículos e cargas contra incêndios, roubos e 

furtos; corrosão de pontes e edifícios; e danos provocados por eventos naturais, 

como sismos e maremotos. 

 

Na classe de risco para pessoas o fator humano é importante elemento a ser 

considerado na determinação do aumento ou diminuição do grau do risco no evento. 

Este fator condiciona a ocorrência do fenômeno, por depender da vontade do 

homem. Assim, a classe de risco para pessoas pode ser dividida em: 
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− Risco Voluntário: risco intencional que foi decidido pelo livre arbítrio do 

indivíduo, por exemplo, o ato de fumar cigarros. 

− Risco Involuntário: risco que o indivíduo desconhece, não tem consciência do 

perigo ou não foi informado sobre o assunto; por exemplo,  o consumo de água 

percebida como potável, porém contaminada. 

 

Outras duas denominações dividem os riscos em subjetivos e objetivos. Os 

riscos objetivos são estimados a partir de cálculos estatísticos e metodologias 

quantitativas, enquanto os riscos subjetivos são avaliados com base em julgamentos 

intuitivos, incluindo os chamados riscos percebidos, em referência à avaliação da 

percepção humana em relação aos riscos a que estamos expostos. Entre os riscos 

objetivos existe grande variedade de classes, como riscos ambientais, riscos 

tecnológicos, riscos epidemiológicos, riscos à saúde humana, riscos industriais, 

riscos ecológicos, riscos acidentais e riscos naturais (NARDOCCI, 1999). 

Os riscos ambientais podem caracterizar tanto os riscos para o ambiente, 

decorrentes de determinada atividade, como podem caracterizar os efeitos crônicos 

para a saúde humana em virtude de contaminações e de outros fatores ambientais. No 

Brasil, o termo riscos ambientais tem sido amplamente usado, sem muita 

preocupação com as questões conceituais. Na Legislação sobre Saúde do 

Trabalhador, especificamente, eles são utilizados com referência aos riscos 

ocupacionais, ou seja, riscos existentes em ambientes de trabalho (BRASIL, 1978a). 

A terminologia riscos tecnológicos é empregada para riscos gerados por 

atividades tecnológicas que tenham efeitos sobre a saúde humana, enquanto a 

locução riscos ecológicos é usada para fazer referência a riscos decorrentes de fontes, 

de curto ou de longo prazo, sobre qualquer componente ambiental ou ecossistema. 

Os riscos que têm como sujeito o ser humano e que estejam associados 

diretamente às atividades antropogênicas, são classificados em riscos tecnológicos, 

ambientais e epidemiológicos. Os riscos tecnológicos são os riscos à saúde humana, 

decorrentes de fenômenos acidentais não naturais e essencialmente caracterizados 

por efeitos imediatos. Os riscos ambientais são riscos à saúde humana, causados por 

fatores ou mudanças ambientais induzidos por atividades antropogênicas e 

associados a efeitos crônicos. Os riscos epidemiológicos são os riscos à saúde 

humana, imediatos e de longo prazo, associados ao estilo de vida da população, à 

doenças epidêmicas, ao uso de drogas, lícitas ou ilícitas etc. (ALMEIDA FILHO, 
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1992). Por sua vez os riscos naturais também têm o ser humano como o sujeito, 

porém são causados por fenômenos naturais como enchentes, terremotos, vulcões, 

radiação natural etc. (BRILHANTE e CALDAS, 1999). 

Os riscos também podem ser classificados conforme os perigos a eles 

associados, em riscos químicos, microbiológicos, radiológicos etc. (VIEIRA e 

MORAIS, 2005b). 

Os riscos ou perigos biológicos geralmente dizem respeito à presença, na 

água, de microrganismos patogênicos (bactérias, vírus e protozoários) e de toxinas 

presentes em algas que podem constituir ameaças à saúde. Muitos deles têm origem 

na fonte e podem ser reduzidos ou eliminados através de boas técnicas de 

desinfecção; para tanto, na fase de tratamento, é preciso usar um desinfetante eficaz, 

e garantir doses residuais no armazenamento e distribuição da água. Deve ser exigido 

que a concentração de microrganismos patogênicos seja mantida dentro dos limites 

legais estabelecidos, para garantir a qualidade da água. Via de regra,  os 

microrganismos patogênicos têm origem em contaminação fecal, através do contato 

de águas residuárias que indevidamente penetram no sistema de abastecimento. 

Outras possibilidades de contaminação podem estar relacionadas à criação de 

animais domésticos, pássaros no interior e à volta de reservatórios entre outras. 

(VIEIRA e MORAIS, 2005b). 

Os perigos químicos geralmente estão associados à presença de substâncias 

químicas em concentrações que sejam tóxicas ao homem e, portanto, nocivas à 

saúde. Essas substâncias podem estar naturalmente presentes no ambiente ou podem 

ser introduzidas durante as operações e os processos de tratamento ou nas fases de 

transporte e reservação da água. Existe um grande número de constituintes químicos 

(orgânicos ou inorgânicos) que podem influenciar significativamente a qualidade da 

água. Dependendo da sua toxicidade, podem causar graves perturbações à saúde  em 

curto prazo (no caso de substâncias de toxicidade aguda muito elevada), 

potencializar doenças crônicas (no caso de substâncias de baixa toxicidade aguda 

consumidas diariamente durante longos períodos de tempo) ou, embora sem 

constituir perigo direto para a saúde, podem interferir nas características 

organolépticas da água. Em particular, é preciso especial atenção à ocorrência de 

subprodutos da desinfecção, resultantes da reação entre o desinfetante utilizado na 

eliminação de microrganismos e a matéria orgânica de origem natural, eventualmente 

presente na água bruta (VIEIRA e MORAIS, 2005b). 
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Os perigos físicos geralmente estão associados às características estéticas da 

água, tais como cor, turbidez, cheiro e sabor. São características de apreciação 

imediata, suscetíveis de levar os consumidores a questionarem a qualidade e a 

segurança da água, mesmo quando não significarem perigo direto para a saúde 

humana. Inversamente, água de boa aparência estética não necessariamente é 

adequada para consumo. Constituem exemplos de perigos físicos: a presença de 

sedimentos, de materiais de condutos ou de impermeabilização de tubulações e 

biofilmes. Estes últimos, também podem criar condições para o aparecimento de 

microrganismos patogênicos, fomentar zonas de biocorrosão e consumir cloro 

residual (VIEIRA e MORAIS, 2005b). 

Os perigos radiológicos estão associados à probabilidade de contaminação da 

água a partir de fontes de radiação. A radiação pode ser emitida de forma natural ou 

como resultado de atividades humanas e pode ter origem em: materiais radioativos 

que ocorrem naturalmente nas fontes; contaminação por efluentes da indústria de 

mineração; radionuclídeos provenientes de atividades médicas ou de indústrias que 

utilizam materiais radiativos (VIEIRA e MORAIS, 2005b). 

Independente das denominações, conceitos e das metodologias empregadas os 

riscos existem, objetivos e subjetivos, e eles devem ser gerenciados, pois o 

significativo crescimento das fontes de ameaça à vida em nosso planeta tem gerado 

insegurança e incerteza na população (NARDOCCI, 1999). 

Dois tipos de riscos são importantes para o desenvolvimento deste estudo, os 

riscos microbiológicos e os riscos à saúde humana, detalhados a seguir. 

 

4.13 RISCO MICROBIOLÓGICO 

Segundo a OMS (WHO, 2004a) a grande maioria dos problemas de saúde que 

estão relacionados à água são devidos à contaminação por microrganismos. 

Geralmente, os maiores riscos microbiológicos são derivados do consumo de água 

contaminada com excrementos humanos ou animais. As excretas podem ser fontes 

de microrganismos patogênicos, como bactérias, vírus, protozoários e helmintos. Os 

agentes patogênicos fecais sãos os que mais preocupam quando da fixação de metas 

sanitárias relativas à salubridade microbiológica. A qualidade microbiológica da 

água é muito instável e, com freqüência, pode variar em curto espaço de tempo. Pode 

produzir aumentos repentinos de concentração de microrganismos que levam a 

considerável aumento do risco de enfermidades e podem desencadear surtos de 
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doenças transmitidas pela água. Os microrganismos, também, podem causar agravos 

à saúde de muitas pessoas antes que seja detectada a contaminação microbiológica da 

água. 

Além dos surtos provocados pelos agentes patogênicos de origem fecal, 

outros perigos microbiológicos, por exemplo, o dracúnculo (Dracunculus 

medinensis), as cianobactérias potencialmente tóxicas e as legionellas também 

podem ter importância para a saúde pública em determinadas circunstâncias como 

mostra a Figura 4.9. 

 

Inalação e Aspiração 
(aerossóis)

Contato               
(banho)

Respiratória

Cutânea (especialmente 
se abraded), mucosas, 
membranas, wounds, 

olhos

Bactéria Virus
Protozoários e 

Helmintos Legionella pnemophilia Acanthamoeba spp.

Campylobacter spp. Adenovirus Cryptosporidium parvum Mycobacteria (non-tuberculus) Aeromonas spp.

E. coli Astrovirus Dracunculus medinensis Naegleria fowleri Burkholderia pseudomallei

Salmonella spp. Enterovirus Entamoeba hystolítica Diversas infecções virais Mycobacteria (non-tuberculous)

Shigella spp. virus da Hepatite A Giardia intestinalis Leptospira spp.*

Vibrio cholerae vírus da Hepatite E Toxoplasma gondii Pseudomonas aeruginosa

Yersinia spp. Noroviroses Schistosoma mansoni*

Rotaviroses

Saporvírus

* Principalmente através do contato com águas superficiais altamente contaminadas.

Gastrointestinal

Ingestão               
(consumo)

Muitos outros agentes em situações 
de alta exposição

Rota de 
Infecção 

(podem ocorrer 
sepsis ou 
infecção 

generalizada)

 

Figura 4.9 -  Vias de transmissão e exemplos de agentes patogênicos 
relacionados à água 

Fonte: WHO (2004a). 

 

As formas infecciosas de muitos helmintos, como os nematóides e 

platelmintos parasitários, podem ser transmitidas às pessoas por meio da água de 

consumo humano, a qual não deve conter larvas maduras nem ovos fertilizados, uma 

vez que um único exemplar pode ocasionar uma infecção. Não obstante, água é uma 

via relativamente pouco importante de infecção por helmintos, com exceção do 

dracúnculo que só existe no continente africano (WHO, 2004a). 

As legionellas são bactérias ubíquas no meio e podem proliferar em 

temperaturas elevadas eventualmente presentes nas redes de distribuição de água, 

sobretudo nas instalações hidráulicas de água quente. A exposição às legionellas 
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presentes na água de consumo humano ocorre pela inalação e pode ser evitada 

mediante a aplicação de medidas básicas de gestão da qualidade da água nos 

edifícios e pela manutenção de residuais de desinfetantes em toda a rede de 

distribuição (WHO, 2004a). 

Os perigos à saúde pública das cianobactérias derivam de sua capacidade de 

produzir diversas toxinas, conhecidas como “cianotoxinas”. Ao contrário das 

bactérias patogênicas, as cianobactérias não se multiplicam no organismo humano 

após a sua ingestão, pois somente proliferam no meio aquático. Contudo os peptídeos 

tóxicos (por exemplo, microcistinas) habitualmente encontrados no interior das 

células, podem ser eliminados na água e atravessar os sistemas de filtração (WHO, 

2004a). 

Ainda que a água seja uma fonte importante de microrganismos infecciosos, 

muitas das enfermidades que podem ser transmitidas pela água de consumo humano, 

podem ser transmitidas por outras vias, como o contato entre pessoas, as gotículas e 

aerossóis e a ingestão de alimentos. Segundo WHO (2004a) em determinadas 

circunstâncias, na ausência de surtos de origem aquática, estas vias podem ser mais 

importantes que a transmissão pela água. 

Esta pesquisa está restrita ao estudo dos riscos microbiológicos provocados 

pela ingestão de água, que constituem os principais riscos à saúde humana. 

 

4.13.1 Risco microbiológico e risco químico 
Existe diferença fundamental entre as características das contaminações 

química e microbiológica da água para consumo humano e, portanto, diferenças 

também de riscos, fatos que levam à adoção de diferentes estratégias de seu 

gerenciamento. 

O risco microbiológico é o risco ou a probabilidade de doenças associadas a 

contaminação da água devido a bactérias, vírus, protozoários e outros 

microrganismos. Os sintomas das doenças causadas por agentes microbiológicos 

podem ser agudos ou crônicos e também podem provocar seqüelas posteriores. 

Contudo, a avaliação e gestão de risco microbiológico têm por base  doenças  com  

origem nas exposições agudas devido ao consumo de água contaminada que podem 

levar à infecções (DEERE, et al., 2001). 

Risco Químico é o risco de doença originada de poluição química da água 

para consumo humano, ou proveniente de substâncias químicas, tais como 
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subprodutos da desinfecção que são formados no sistema de abastecimento de água. 

Os efeitos à saúde atribuídos aos produtos químicos na água para consumo humano 

podem ser agudos (geralmente resultado de uma exposição de curto prazo a altas 

concentrações de substâncias químicas) ou crônicos (resultantes de exposições de 

longo prazo a níveis baixos de contaminantes químicos). Entretanto, devido ao seu 

enorme fator de diluição, poucas substâncias químicas alcançam concentrações na 

água que resultem em efeitos perceptíveis à saúde devido a curto período de 

exposição; em locais em que elas atingem altas concentrações, geralmente a água não 

é consumida devido ao seu sabor desagradável. Portanto, na avaliação e gestão de 

risco, os riscos químicos tendem a ser considerados como de longo prazo (DEERE, 

et al., 2001). 

Os riscos microbiológicos, devido a exposições agudas, são os de maior 

interesse para a saúde pública e têm significativas implicações na avaliação e gestão 

de risco. 

A contaminação microbiológica pode surgir em muitos pontos – desde o 

manancial até à rede de distribuição de água. A Figura 4.10 mostra um fluxograma 

do manancial até a torneira e as possíveis fontes de riscos microbiológicos presentes 

em muitos sistemas de abastecimento. 

Um exemplo de situação de risco é a ocorrência de forte chuva após longa 

estiagem em manancial de um sistema de abastecimento de água que leve ao 

aumento da descarga de material fecal. A chuva somente representará risco à 

comunidade se também ocorrerem outros eventos associados: 

− Haver níveis significativos de agentes patogênicos nas fezes na bacia do 

manancial; 

− Haver chuva suficientemente severa para arrastar contaminantes para o 

manancial; 

− Ser a água captada durante o período de viabilidade dos agentes etiológicos e 

antes da sedimentação e, 

− Estar ausente ou inoperante a barreira de tratamento. 

 

Tais eventos não podem ser considerados isoladamente, mas como parte de 

uma cadeia de eventos como mostra o diagrama da Figura 4.11 (STEVENS et al., 

1995). 
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É importante considerar as magnitudes dos efeitos e a probabilidade de 

ocorrência ao invés da simples presença ou ausência de risco ou diferenças dos 

eventos. Por exemplo, as fezes animais contendo agentes patogênicos não devem ser 

consideradas apenas como presentes ou ausentes, mas devem ser quantificadas em 

uma faixa de níveis de contaminação distribuídas ao longo do tempo. Igualmente, 

chuvas podem ter uma faixa de severidade e as barreiras de tratamento uma faixa de 

capacidade ou grau de falha. O objetivo da avaliação e gestão de risco é identificar e 

avaliar os eventos que contribuem para os riscos e focar nos fatores de mitigação, ou 

seja, nas barreiras sanitárias. 

É preciso reduzir os riscos a um nível aceitável ou minimizá-los através da 

otimização das barreiras disponíveis. O uso de barreiras múltiplas é feito em dois 

níveis. No primeiro, na maioria dos casos, as barreiras atuam para reduzir ao invés de 

eliminar completamente os riscos. Uma vez que os eventos estão ligados, o uso de 

múltiplas barreiras fornece múltiplos níveis de proteção, os quais atuam juntamente 

para reduzir o risco total e, por conseqüência, a redução dos referidos riscos é maior 

que aquela alcançada por uma única barreira. Segundo, se uma barreira tiver sua 

efetividade diminuída, a presença de outras barreiras auxilia a manter reduzido nível 

de risco por todo o sistema (DEERE et al., 2001). 

É importante considerar o pequeno tempo da exposição para os riscos 

microbiológicos. Uma falha em curto espaço de tempo de uma barreira que concentra 

maior fator na redução do risco pode levar a níveis inaceitáveis de exposição ao 

risco. Portanto, onde existir múltiplas barreiras, cada uma das quais é capaz de 

prover maior redução de risco; falhas de uma única barreira terão pouco impacto 

sobre o risco final. Teunis et al. (1997) consideraram que a exposição de uma 

população ao risco microbiológico dependia de uma única barreira de alta eficiência 

de proteção (unidade de filtração). Esses autores concluíram que quase todo o risco 

para os consumidores, durante o período de um ano, resultava da somatória de vários 

pequenos períodos, talvez menos que um dia no total de um ano, em que a barreira 

operava deficientemente. 
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Outra implicação da necessidade de múltiplas barreiras é o fato de elas 

necessitarem ser efetivas sempre que solicitadas. Por exemplo, ainda que a estação 

de tratamento de água e os tanques sépticos operem a maior parte do tempo de forma 

adequada, isto se tornará insuficiente se a exposição aos riscos ocorrer durante 

chuvas ocasionais; houver transbordamento dos tanques e forem maiores e mais 

freqüentes as falhas na estação de tratamento devido à sobrecarga provocada pelas 

chuvas. Portanto, pelo fato de a exposição aguda ter importância maior para os riscos 

microbiológicos, é necessário que as barreiras sejam efetivas durante as exposições 

de curta duração, quando ocorrerem eventos extremos. 

 

4.14 RISCOS À SAÚDE 

As pessoas – ao longo de suas vidas e em todos os lugares – estão expostas a 

uma série ilimitada de riscos à saúde, na forma de enfermidades transmissíveis, não 

transmissíveis, traumatismos, produtos de consumo, atos violentos ou catástrofes 

naturais. Algumas vezes populações inteiras estão em perigo, outras somente uma 

pessoa;  porém, a maioria dos riscos se concentra entre as populações mais pobres 

(WHO, 2002c). 

Nenhum risco existe de forma isolada. Muitos têm sua origem em complexas 

cadeias de acontecimentos que envolvem longos períodos de tempo. Cada um deles 

tem pelo menos uma causa, e algumas causas múltiplas. Grande parte dos recursos 

científicos e sanitários é dirigida para o tratamento das enfermidades, pois ainda 

predomina o princípio da “assistência à pessoa em perigo”. Avaliar o resultado das 

enfermidades e traumatismos como, por exemplo,  a mortalidade e a hospitalização, 

pode levar à conclusão equivocada da necessidade de concentrar recursos nos 

serviços paliativos ou curativos, em detrimento à prevenção das doenças. Por outro 

lado, o uso das avaliações da carga de doenças e sua medida principal os “anos 

ajustados de vida perdidos” (DALY)(7) permitem integrar e comparar os efeitos sobre 

a saúde, resultante de fatores de risco e, desta forma estimar o potencial de prevenção 

de cada intervenção (WHO, 1997b). 

 

________________ 
(7)  O conceito de Anos ajustados de vida perdidos (DALY) será apresentado em 

detalhes no item 4.16.1. 
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Uma exceção importante são as doenças transmissíveis, pois o tratamento dos 

indivíduos infectados pode prevenir a propagação posterior da infecção, uma vez que 

o tratamento em si é um método de prevenção (CAIRNCROSS et al., 2003). 

Para prevenir enfermidades ou traumatismos é importante dispensar atenção 

especial aos riscos à saúde. Na área da saúde, a visão de pessoas enfermas nos causa 

profunda comoção, contudo para prevenir as enfermidades e os traumatismos é 

necessário proceder a avaliação e a redução sistemática de suas causas (WHO, 

2002c). 

A percepção que uma pessoa tem de risco e sua reação a ele depende da 

experiência prévia e da informação e valores recebidos através da família, sociedade 

e governo. Trata-se de um processo de aprendizagem que começa na infância, 

quando a criança aprende que não deve brincar com fogo e se atualiza 

constantemente durante a idade adulta (WHO, 2002c). 

Alguns riscos, como os surtos de doenças, escapam ao controle individual, 

porém outros, como o hábito de fumar ou o consumo de outras substâncias nocivas, 

dependem de cada indivíduo, que pode aumentá-los ou reduzi-los à vontade. O 

desafio e a responsabilidade de reduzir os riscos na medida do possível, assegurar 

vida longa e saudável cabe às pessoas, às comunidades e a seus governos. 

Geralmente, as pessoas transferem ao governo a obrigação de reduzir os 

riscos aos quais as populações estão expostas. Entretanto, é importante que os 

indivíduos tenham conhecimento de como controlar sua exposição aos riscos. Por 

exemplo, usar o cinto de segurança no automóvel é um ato individual que tem por 

objetivo reduzir o risco de lesões; aprovar uma lei que o torne obrigatório é uma 

medida tomada pelo governo em benefício de toda a população (WHO, 2002c) 

Aliás, o governo têm papel fundamental no controle dos riscos pois ele é 

responsável pelo controle da qualidade dos alimentos e dos medicamentos 

consumidos pela população e por manter a constante vigilância da qualidade da água 

para consumo humano. Estas medidas, denominadas “intervenções”, são definidas 

como toda ação sanitária ou atividade de promoção preventiva, curativa ou de 

reabilitação cujo objetivo principal é melhorar a saúde (CAIRNCROSS et al., 2003). 

Ainda que seja impossível eliminar os riscos por completo, é possível reduzi-

los a um nível aceitável e explicar ao público, mediante franca e clara comunicação, 

o por que e como isto tem sido feito. Cabe aos governos conquistar a confiança do 

público, pois este não tarda em questionar como são geridos os riscos e quais os 
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benefícios alcançados. Esta situação ocorre freqüentemente, quer se trate de nova 

epidemia de rápida transmissão ou de uma exposição em  longo prazo (WHO, 

2002c). 

Para proteger a população e ajudá-la a proteger-se é necessário que a 

magnitude dos riscos seja avaliada com exatidão. Até o momento, esta tarefa tem 

sido negligenciada pelos governos e, principalmente, pelas autoridades sanitárias. 

Sem critério quantitativo para avaliar a magnitude e o impacto dos riscos nas 

populações, as definições e as priorizações das políticas públicas ficam a mercê dos 

grupos de pressão ou de eventos particulares que causam grande comoção às pessoas. 

Para a avaliação de risco é necessário o uso de instrumentos e estratégias 

adequados para a elaboração de políticas de redução de riscos, que prescrevam a 

mais eficaz forma de intervenção. A avaliação de risco na saúde deve ser entendida 

como um método sistemático para estimar a carga de morbidade e de traumatismos 

devido a riscos distintos, através da determinação, quantificação e caracterização das 

ameaças para a saúde humana (WHO, 2004a). A avaliação de risco pode mostrar um 

valioso panorama dos papéis desempenhados por distintos riscos à saúde; indicar, à 

população exposta, o benefício que a escolha de certas intervenções causará  sobre 

determinados riscos; e contribuir para a elaboração de políticas públicas. A atividade 

mais ampla da análise de risco, além da científica, é uma atividade política, pois 

engloba a percepção pública do risco, ao incorporar aspectos relacionados aos 

valores, processos, poder e confiança. 

Muitos riscos à saúde já foram reduzidos e alguns, como a varíola, 

erradicados. O mérito destas intervenções deve ser atribuído aos avanços realizados 

no campo da saúde pública e da medicina preventiva durante os dois últimos séculos. 

Bons exemplos destas intervenções são as melhorias da qualidade da água para 

consumo humano e do saneamento em geral, o desenvolvimento dos sistemas de 

saúde, a introdução de antibióticos, a imunização maciça contra os agentes 

infecciosos e, recentemente, a melhoria na nutrição. Essas intervenções 

proporcionaram 30 a 40 anos a mais de vida para a população de alguns países 

(WHO, 2002c). 

Entretanto, certos agentes patogênicos como vírus, bactérias e parasitas 

continuam a contribuir para a precária saúde mundial. A despeito dos novos 

conhecimentos acerca das doenças e da forma de combatê-las terem desempenhado 

importante papel na melhoria da qualidade de vida – a ponto de uma porção 
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considerável da população mundial estar sujeita a risco relativamente reduzido de 

padecer da maioria das doenças infecciosas – as doenças diarréicas, a Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS), a malária e a tuberculose ainda constituem risco 

para a maioria da população mais pobre que vive países em desenvolvimento 

(CAIRNCROSS et al., 2003). 

Para prevenir doenças e traumatismos, é necessário dedicar atenção 

preferencial aos riscos à saúde. Para fixar as prioridades e estratégias de redução de 

riscos à saúde é preciso dedicar atenção preferencial aos riscos à saúde e considerar 

os vários fatores intervenientes. É importante avaliar a magnitude das ameaças dos 

distintos fatores de risco, a disponibilidade de intervenções custo-eficazes e os 

valores e as preferências da população. Um elemento básico na determinação de 

prioridades é dispor de informações confiáveis e comparáveis, de interesse local 

sobre a magnitude dos diferentes riscos à saúde. Via de regra, estas informações são 

limitadas e têm permitido que grupos de interesse tentem reduzir a importância de 

algum risco que não considerem conveniente para seus interesses e, em contraponto, 

exacerbar aqueles que mais lhe convierem. As informações veiculadas pela mídia 

sobre riscos são pouco confiáveis, não se fala das grandes ameaças comuns à saúde, 

pois já são conhecidas, porém as ameaças raras ou pouco freqüentes têm grande 

interesse público (WHO, 2002c). 

Portanto as ações em saúde exigem uma visão abrangente, de longo prazo e a 

tomada de decisões deve ser baseada em critérios claros e em informações obtidas de 

fontes confiáveis que permitam comparar a magnitude dos distintos riscos sanitários. 

 

4.15 RISCOS AMBIENTAIS À SAÚDE HUMANA 

O ambiente é uma das maiores preocupações mundiais dos cidadãos e 

constitui um dos principais temas de política governamental. A cada vez é maior o 

número de pessoas que vêm na degradação ambiental uma ameaça à saúde e ao bem-

estar social. Atualmente, um grande número de especialistas dos mais variados 

campos da ciência se ocupa da proteção da saúde humana. O enfoque tradicional da 

saúde pública e principalmente do saneamento já não é suficiente para a 

compreensão da interdependência entre saúde e fatores ambientais, de onde a 

necessidade de lançar mão dos modernos conceitos usados pela saúde ambiental – 

entre eles os estudos de impacto ambientais e saúde e a avaliação e gestão de risco 

(PRÜSS-ÜSTÜN e CORVALÁN, 2006). 
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Todos os problemas relativos aos contaminantes ambientais estão associados 

ao aumento da população, ao crescente processo de industrialização, ao incremento 

da pesquisa, do desenvolvimento e da difusão de novas tecnologias que têm 

contribuído para pôr em perigo ou causar danos à saúde do homem e aos 

ecossistemas (UNITED NATIONS, 2006). 

Os contaminantes ambientais são denominados riscos ambientais e estão 

classificados em dois grupos: os relacionados aos riscos tecnológicos, decorrentes 

das atividades desenvolvidas pelo homem e os relativos a riscos naturais, oriundos de 

distúrbios da natureza. 

Os primeiros podem ser controlados tanto na probabilidade de ocorrência 

quanto nas conseqüências, ao passo que os segundos, de modo geral, não podem ser 

controlados via probabilidade de ocorrência, mas por suas conseqüências 

(BRILHANTE e CALDAS, 1999). 

Estes riscos, especialmente os tecnológicos, têm provocado grandes 

transformações em nosso planeta, causando alterações locais como a contaminação 

devido a produtos químicos; a radiação e as chuvas ácidas em escalas regionais ou 

continentais; e, a destruição da camada de ozônio e efeito estufa em escala global. 

As ameaças ambientais para a saúde humana são numerosas e também podem 

ser divididas em “perigos tradicionais” associados à falta de desenvolvimento, e 

“perigos modernos” relacionados ao desenvolvimento insustentável. 

Os perigos tradicionais – intimamente relacionados à pobreza e ao 

“desenvolvimento insuficiente” – são associados: ao não acesso à água de consumo 

humano segura; inadequado esgotamento sanitário; poluição interna devido ao uso de 

combustível de biomassa para a cocção e calefação e à inadequada disposição dos 

resíduos sólidos (KJELLSTRÖM e CORVALÁN, 1995). 

Os perigos modernos estão ligados ao desenvolvimento econômico que não 

assegura salvaguardas à saúde e ao ambiente, além de impor um consumo 

insustentável de recursos naturais. Eles incluem: poluição das águas nas áreas 

populosas; industrialização progressiva, agricultura intensiva; poluição do ar devido 

a automóveis; estações termoelétricas a carvão e industriais; mudanças climáticas; 

depleção do ozônio estratosférico e poluição transnacional. 

Os padrões de saúde ambiental associados aos riscos à saúde sofrem 

alterações no tempo, fenômeno esse conhecido como “transição de riscos”, no qual 
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os riscos tradicionais paulatinamente são substituídos pelos riscos modernos, em 

função do desenvolvimento da comunidade ou país. 

Atualmente a maioria dos países em desenvolvimento convive com este 

problema, por não terem conseguido  reduzir os riscos tradicionais e por já 

enfrentarem riscos decorrentes do desenvolvimento insustentável - riscos modernos 

(WHO, 1997b). 

Embora seja possível identificar e descrever os perigos à saúde humana e ao 

ambiente, esta relação é complexa, pois a cada perigo tradicional ou moderno estão 

associados vários aspectos do desenvolvimento econômico e social e são necessárias 

análises abrangentes em relação a sua incidência e impacto (KJELLSTRÖM e 

CORVALÁN, 1995). 

O processo saúde-doença, que envolve as patologias de transmissão ou 

origem ambiental, apresenta uma complexidade tal que ultrapassa a visão 

reducionista limitada ao agente etiológico e ao suscetível. Por exemplo, os estudos 

epidemiológicos, que buscam entender o processo saúde-doença de veiculação ou de 

origem hídrica, enfrentam inúmeros fatores intervenientes: hábitos higiênicos, 

inadequado acondicionamento de água, não conformidade com o padrão de 

potabilidade, entre outros. 

Para entender a complexidade das relações saúde e ambiente, a Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) desenvolveu o modelo 

Pressure-State-Response (PSR), em português Pressão-Estado-Resposta para 

descrever o estado do ambiente. Pelo fato de o PSR revelar algumas limitações, a 

OMS a ele incorporou dois novos elementos: as forças motrizes (driving forces), 

responsáveis pela pressão no ambiente, e os efeitos (efects) que precedem a resposta 

política. Com a inclusão desses novos elementos foi possível analisar as diferentes 

interações e, assim, auxiliar a escolha da mais eficaz forma de intervenção por parte 

dos órgãos de saúde pública (WHO, 1997b; CORVALÁN et al., 1999). Neste novo 

modelo conceitual, conhecido como Forças Motrizes, Pressão, Estado, Exposição, 

Efeitos e Ação (FPEEEA), os determinantes das doenças foram hierarquizados em 

níveis desde os mais gerais até os mais específicos, constituindo uma escala 

composta pelos seguintes elementos: 

− Força motriz: representa as características mais gerais relacionadas ao modelo de 

desenvolvimento adotado pela sociedade que influenciam os processos 

ambientais, podendo afetar a saúde  – exemplo: desenvolvimento econômico; 
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− Pressão: corresponde às características das principais fontes de pressão sobre o 

ambiente e as populações e, conseqüentemente, sobre a saúde – exemplo: 

resíduos sólidos; 

− Estado: descreve os níveis ambientais gerais que se encontram em freqüente 

modificação, dependendo das pressões que recebem; em outras palavras, refere-

se aos fatores de risco –exemplo: nível de poluição; 

− Exposição: envolve a relação direta entre o ambiente imediato e a população ou 

grupos expostos; é condição indispensável para que a saúde, individual ou 

coletiva, seja afetada – exemplo: consumo de água contaminada pela população; 

− Efeitos: manifestações, na população, resultantes de uma exposição; pode variar 

em função do tipo, magnitude e intensidade – exemplo: morbi-mortalidade, 

intoxicação. 

 

A Figura 4.12 é uma abstração simplificada da complexa relação causa-efeito 

entre forças motoras, pressões ambientais, estados ambientais, exposições humanas, 

aspectos de saúde e ações apontadas para minimizar seus efeitos. Os vários 

compartimentos fornecem exemplos de fatores que atuam em cada nível. Setas 

marcam as potenciais conexões existentes entre várias causas e efeitos em saúde 

ambiental (WHO, 1997b). 

A cadeia Desenvolvimento-Meio Ambiente-Saúde e as “ações de resposta” 

formam o modelo no qual as forças motrizes geram pressões que modificam o 

estado do ambiente e, em última análise, afetam a saúde humana por meio das 

diversas formas de exposição de contato das pessoas com o meio e os efeitos sobre a 

saúde. Várias ações podem ser desenvolvidas em diferentes pontos da cadeia, sob 

diversas formas; por exemplo, as forças motrizes do desenvolvimento, representadas 

pela urbanização e a industrialização, geram pressões sobre o meio ambiente que 

deterioram seu estado e expõe populações a riscos, com possíveis efeitos negativos 

para a saúde humana, e aumento das taxas de morbi-mortalidade. Para cada etapa da 

estrutura podem ser encontradas diferentes ações a serem tomadas, se a estrutura 

múltipla de causas for identificada, ela pode constituir um poderoso guia para 

projetar intervenções oportunas e custo-eficazes, além de fornecer um meio para 

examinar possíveis efeitos sinérgicos entre intervenções (KJELLSTRÖM e 

CORVALÁN, 1995). 
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Figura 4.12 -  Estrutura causa- efeito em saúde ambiental. 
Fonte: adaptado de WHO (1997b). 

 

A Figura 4.13, no processo saúde-doença, ilustra o caso particular das 

doenças de transmissão ou de origem hídrica, que permite avaliar as interações 

envolvidas no referido processo, as quais devem ser bem compreendidas por aqueles 

que militam no saneamento, para que no desenvolvimento das ações elas venham a 

ser as mais eficazes possíveis (BRASIL, 2005a). 

A partir desta cadeia de interações é possível elaborar matrizes com 

indicadores e propostas de ação para cada nível de complexidade. O Quadro 4.8 

apresenta um exemplo de aplicação desta metodologia, em que são definidos 

indicadores de saúde ambiental e determinadas as intervenções a serem adotadas. 

Quais doenças estão relacionadas aos riscos ambientais? O item a seguir 

descreve quais são essas doenças e que influência têm os riscos ambientais sobre 

elas. 
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Figura 4.13 -  Cadeia de interação envolvida no processo saúde-doença das 
patologias de transmissão ou origem hídrica. 

Fonte: Brasil (2005a). 
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Quadro 4.8 -  Operacionalização da “Estrutura de Causa e Efeito para as 
Ações de Saúde e Ambiente” na vigilância da qualidade da água 
para consumo humano. 

Componentes Indicadores Ação 

Forças 
motrizes 

− % de recursos públicos destinados às áreas 
sociais (saúde, saneamento, meio ambiente 
e recursos hídricos) 

− Implantação de um modelo de 
desenvolvimento humano e solidário 

− Pressão 

− % da população com instalações intra-
domiciliares inadequadas; 

− % da água tratada distribuída pelos sistemas 
de abastecimento de água;  

− Nível de escolaridade e renda da população. 

− Implantação de uma política nacional 
de saneamento, com vistas à 
universalização dos serviços de 
saneamento; 

− Investimentos na área de educação e 
desenvolvimento de programas de 
distribuição de renda. 

Estado 

− % da população atendida pelo serviço de 
saneamento; 

− % da população com instalações 
intradomiciliares inadequadas; 

− % da população que desenvolvem ações de 
higiene intradomiciliares. 

− Investimentos públicos para ampliação 
e melhoria da qualidade dos serviços de 
saneamento; 

− Investimentos públicos para a melhoria 
das instalações sanitárias 
intradomiciliares; 

− Desenvolvimento de ações de educação 
e mobilização social. 

Exposição − % da população consumindo água fora dos 
padrões de potabilidade. 

− Vigilância e fiscalização exercida pelo 
setor saúde visando à garantia da 
qualidade da água para consumo 
humano. 

Efeito − Taxa de incidência de doença de 
transmissão hídrica. 

− Vigilância epidemiológica dos casos de 
doença de transmissão hídrica. 

− Atenção à saúde da população. 

Fonte: Brasil (2005a). 
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4.16 DOENÇAS ATRIBUÍDAS AOS RISCOS AMBIENTAIS 

Atualmente, o conceito de carga de doenças é cada vez mais utilizado nos 

estudos que relacionam riscos ambientais à doenças e, como unidade de medida da 

carga de doença é usado: “anos ajustados de vida perdidos” - DALY.  Pelo fato da 

carga de doenças ser de uso recente e, por isso, pouco conhecido pelos profissionais 

da área de saneamento, esse conceito será descrito a seguir. 

 

4.16.1 Carga de doenças da população 

Na era atual, como a maioria das sociedades precisa lutar contra o aumento da 

demanda por serviços de saúde, é inevitável que os administradores públicos tenham 

que escolher a forma de melhor geri-los, até mesmo quando optarem por manter as 

práticas em uso. A esperança de vida da população tem aumentado 

significativamente, o que acarreta a necessidade de adequar o foco das políticas de 

saúde pública. O planejamento estratégico na saúde pode ajudar a definir metas e a 

reduzir custos dos serviços necessários para atingir as metas estabelecidas. Por isso, 

esse planejamento precisa identificar as necessidades do sistema de saúde, ou seja, é 

preciso conhecer: a carga de doenças e danos que afetam a população, os fatores de 

risco que as causam e a maneira pela qual essa carga pode ser alterada com a adoção 

de políticas e intervenções custo-eficazes. Portanto, o planejamento não deve ser 

usado apenas para determinar a demanda de serviços porque ele é, também, 

importante instrumento no processo de tomada de decisão (PRÜSS et al., 2002). 

Tradicionalmente, as políticas de saúde pública têm se concentrado na 

mortalidade e na severidade da doença expressa pelo coeficiente de mortalidade. 

Embora muitas doenças não levem à morte, elas podem causar significativa 

morbidade. As doenças neuropsiquiátricas, a perda de audição e danos em geral são 

exemplos de enfermidades que podem causar importantes perdas de saúde, mas que 

provocam poucas ou morte alguma. Por isso foi necessário agrupar as informações 

sobre a esperança de vida e estado de saúde em uma medida simples e holística da 

saúde da população para que elas possam servir como instrumento para a formulação 

de políticas de saúde (CAIRNCROSS et al., 2003) 

Em 1996 o Banco Mundial publicou o Global Burden of Disease and Injury 

serie” – - primeiro conjunto de informações epidemiológicas sobre a carga de 

doenças no mundo. Nesse estudo foram descritas as cargas de 107 doenças e danos, 

as quais foram agrupadas em 10 fatores de risco ou grupos de riscos, segundo os 
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vários grupos de idade e regiões geográficas. Então foi possível descrever a carga de 

doenças no mundo e as tendências de saúde das populações através de um único 

indicador denominado DALY. Na sua construção foi adotado o Princípio da 

Igualdade, motivo pelo qual foram aplicados os mesmos critérios para todas as 

regiões do mundo: foi usada a mesma esperança de vida “ideal” para todos os grupos 

populacionais e foram excluídas as características não relacionadas à saúde, tais 

como etnia, condição socioeconômica ou ocupação – exceções feitas para idade e 

sexo (PRÜSS e HAVELAAR, 2001). 

O conceito de DALY foi resultado do esforço para encontrar uma medida que 

avaliasse as prioridades entre diferentes doenças e problemas de saúde. Para sua 

elaboração foi necessário usar de juízos de valor, sem os quais seria impossível 

comparar a importância de uma doença, por exemplo, que acomete crianças com 

idades inferiores a 2 anos, com outra que causa uma deficiência física permanente 

em um adulto. Um DALY pode ser entendido como um ano de vida saudável perdido 

e a carga de doença como uma medida do intervalo entre o estado de saúde atual e 

uma situação ideal, na qual todos vivem até idades avançadas livres de doenças e 

incapacidades. O DALY combina, em uma mesma medida, o tempo vivido com 

incapacidade e o tempo perdido devido à mortalidade prematura (GRAY, 2008). Os 

DALYs para uma doença são calculados pelo somatório dos anos de vida perdidos 

devido à mortalidade prematura (YLL) na população e os anos perdidos devido à 

incapacidades (YLD) por casos incidentes na condição da saúde: 

 

DALY = YLL + YLD    equação 4.3 

 

Os anos de vida perdidos (YLL) basicamente correspondem ao número de 

mortes multiplicado pela esperança de vida na idade em que a morte ocorreu. Para 

estimar os YLL, com base na população, foi preciso combinar a taxa de mortalidade 

específica por idade com a expectativa de vida em casos nos quais a doença não 

tenha se desenvolvido. A mortalidade afeta a população de forma aleatória e, então, a 

expectativa de vida pode ser derivada de tabelas padronizadas. Foi proposta uma 

tabela baseada na mais alta expectativa de vida observada em mulheres japonesas; 

foi levado em conta, também, diferenças na expectativa de vida entre mulheres e 

homens. Para comparação, a expectativa de vida na Holanda em 1994 foi de 74,6 

anos para homens e 80,3 para mulheres, enquanto no Zimbábue, para ambos os 
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sexos, era 39 anos em 1998. Para estimar a perda de anos de vida adicional para cada 

doença foi necessário obter informações específicas sobre as doenças (PRÜSS-

ÜSTÜN e CORVALÁN, 2006). O total de anos de vida perdidos foi então calculado 

segundo a equação 4.4. 

=

i j
ji,i

* d)..(aeYLL    equação 4.4 

 

Em que i é um índice das diferentes classes de idade; di,j  é o número de casos 

fatais por classe de idade, j é um índice para diferentes categorias de doenças; e*.(ai’) 

é a média da esperança de vida na classe de idade (PRÜSS et al., 2001). 

Para estimar o YLD para uma causa específica, o número de casos incidentes 

no período analisado foi multiplicado pela duração média da doença e por um fator 

de ponderação que refletiu a severidade da doença em uma escala de 0 (saúde 

perfeita) até 1 (morte). A fórmula básica para o YLD é apresentada na equação 4.5:

 

=

J
JJJ WLNYLD ..    equação 4.5 

 

Em que j é um índice para diferentes categorias de doenças, N é o número de 

pacientes, L é a duração de doenças e W é a ponderação da severidade conforme 

mostra o Quadro 4.9. 

 

Quadro 4.9 -  Classes de incapacidades e indicadores de doenças 

Classes Pesos Exemplos 

1 0.00–0.02 Vitiligo na face 

2 0.02–0.12 Diarréia aquosa 

3 0.12–0.24 Infertilidade, artrite, angina 

4 0.24–0.36 Amputação, surdez 

5 0.36–0.50 Síndrome de Down 

6 0.50–0.70 Depressão, cegueira 

7 0.70–1.00 Psicoses, demência, quadriplegia 

Fonte: adaptado de Prüss e Havelaar (2001). 
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A aplicação deste estudo para as causas principais de mortalidade e a carga de 

doença segundo dados de 1990 está apresentada no Quadro 4.10. 

 

Quadro 4.10 -  Causas principais de morte e carga de doenças para 1990. 

Classificação Causa % do 
total 

Mortes ou DALY 
(por 1000 hab) 

MORTES 

1 Doenças isquêmicas do coração 12,4 6.260 

2 Doenças cardiovasculares 8,7 4.381 

3 Infecções respiratórias inferiores 8,5 4.299 

4 Doenças diarréicas 5,8 2.946 

5 Condições Perinatal 4,4 2.443 

6 Doenças pulmonares crônicas obstrutivas 3,9 2.211 

7 Tuberculose 2,1 1.960 

8 Sarampo 2,1 1.058 

9 Acidentes de tráfego rodoviário 1,9 999 

10 Câncer de traquéia, brônquios e pulmão 1,9 945 

Anos ajustados de vida perdidos (DALY) 

1 Infecções respiratórias inferiores 8,2 112.898 

2 Doenças diarréicas 7,2 99.633 

3 Condições Perinatal 6,7 92.313 

4 Depressão maior unipolar 3,7 50.810 

5 Doenças isquêmicas do coração 3,4 46.699 

6 Doenças Cerebrovasculares 2,8 38.523 

7 Tuberculose 2,8 38.426 

8 Sarampo 2,7 36.520 

9 Acidentes de trânsito 2,5 34.317 

10 Anomalias congênitas 2,4 32.921 

Fonte: adaptado de Murray e Lopes (1996). 

 

Esse quadro mostra a importância de serem considerados os efeitos não fatais, 

como pode ser visto com a mudança na posição da classificação para várias doenças 
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como a depressão maior unipolar como incapacidade que, embora não leve à morte, 

apresenta uma importante carga de doença. Outra causa de grande interesse são as 

diarréias que embora tenham importante carga incapacitante têm pequena expressão 

se for considerada simplesmente a taxa de mortalidade (PRÜSS et al., 2002). Uma 

nova estimativa de mortalidade e carga de doenças, realizada em 1999,  apresentada 

no Quadro 4.11, mostra que o HIV/AIDS está na quarta posição para mortes e 

DALYs e destaca a malária como importante causa para  DALYs (WHO, 1999). 

 

Quadro 4.11 -  Causas principais de morte e estimativa da carga de doenças 
para 1998. 

Classificação Causa % do 
total 

Mortes ou DALY (por 
1.000 hab) 

MORTES 

1 Doenças isquêmicas do coração 13,7 7.375 

2 Doenças cerebrovasculares 9,5 5.106 

3 Infecções respiratórias inferiores 6,4 3.452 

4 HIV/AIDS 4,2 42.285 

5 Doenças pulmonares crônicas obstrutivas 4,4 2.443 

6 Doenças diarréicas 4,1 2.219 

7 Condições Perinatal 4,0 2.155 

8 Tuberculose 2,8 1.498 

9 Câncer de traquéia, brônquios e pulmões 2,3 1.244 

10 Acidentes de trânsito 2,2 1.171 

Anos ajustados de vida perdidos (DALYs) 

1 Infecções respiratórias inferiores 6,0 82.344 

2 Condições Perinatal  5,8 80.564 

3 Doenças diarréicas 5,3 73.100 

4 HIV/AIDS 5,1 70.930 

5 Depressão maior unipolar 4,2 58.246 

6 Doenças isquêmicas do coração 3,8 51.948 

7 Doenças Cerebrovasculares 3,0 41.626 

8 Malária 2,8 39.267 

9 Acidentes de trânsito 2,8 38.849 

10 Sarampo 2,2 30.255 

Fonte: adaptado de WHO (1999). 
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O Quadro 4.12 compara os dados de DALYs mostrados no Quadro 4.10 entre 

regiões desenvolvidas e em desenvolvimento. 

 

Quadro 4.12 -  Causas de DALYs para regiões desenvolvidas e em 
desenvolvimento segundo dados de 1990. 

 

Clas-
sifica-

ção 

Regiões Desenvolvidas Regiões em Desenvolvimento 

Causa % Causa % 

1 
Doenças isquêmicas do 
coração 

9,9 
Infecções respiratórias 
inferiores 

9,1 

2 Depressão maior unipolar 6,1 Doenças diarréicas 8,1 

3 
Doenças 
Cerebrovasculares 

5,9 Condição Perinatal 7,3 

4 Acidentes de transito 4,4 Depressão maior unipolar 3,4 

5 Uso de álcool 4,0 Tuberculose 3,1 

6 Osteoartrites 2,9 Sarampo 3,0 

7 
Câncer de traquéia, 
brônquios e pulmão 

2,9 Malária 2,6 

8 Demência e outros 2,4 
Doenças isquêmicas do 
coração 

2,5 

9 Danos auto-infligidos 2,3 Anomalias congênitas 2,4 

10 Anomalias congênitas 2,2 
Doenças 
cerebrovasculares 

2,4 

Fonte: Adaptado de Prüss e Havelaar (2001). 

 

4.16.2 Fatores de risco 

Fatores associados ao aumento do risco de determinada doença ser contraída 

são denominados fatores de risco. 

Dois pontos devem ser enfatizados em relação aos fatores de risco: primeiro 

que o mesmo fator pode ser de risco para várias doenças – por exemplo, o tabagismo, 

é fator de risco de diversos cânceres, de doenças cardiovasculares e respiratórias; 

segundo, que vários fatores de risco podem estar envolvidos na gênese de uma 

mesma doença, constituindo agentes causais múltiplos. 
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O estudo de fatores de risco, isolados ou combinados, tem permitido 

estabelecer relações de causa-efeito entre eles e determinadas doenças. Entretanto, 

nem sempre a relação entre a exposição a um fator de risco e o desenvolvimento de 

uma doença é facilmente reconhecível, especialmente quando se presume que a 

relação aconteça através de comportamentos sociais comuns – tipo de alimentação, 

por exemplo (WHO, 2002c). 

Para algumas doenças, principalmente doenças crônicas, é importante 

considerar o período de latência, isto é, o período de tempo compreendido entre a 

exposição ao fator de risco e o surgimento da doença, pois as primeiras 

manifestações a uma curta exposição aos fatores de risco podem surgir após muitos 

anos – radiações ionizantes – ou, então, após exposição contínua – radiação solar e 

tabagismo, por exemplo. 

Na avaliação quantitativa da carga de doença é necessário conhecer a carga 

atribuível e a carga prevenível para cada fator de risco. Fração atribuível é a 

diferença entre a carga resultante da exposição a um fator de risco e a carga 

observada após a remoção ou redução do risco a um nível aceitável. Quando 

membros de uma comunidade estão expostos a um fator de risco – por exemplo, 

praguicidas agrícolas – que causem agravos à saúde ou morte e esse fator de risco for 

removido do ambiente, é esperado que o número geral de problemas de saúde ou 

mortes na comunidade deva declinar. A redução proporcional no número de 

problemas de saúde ou morte como resultado da redução do fator de risco é 

conhecido como “fração atribuível”. Em outras palavras, é a proporção de todos os 

problemas de saúde ou mortes na comunidade que podem ser atribuídas a 

determinado fator de risco (MIETTINEN, 1974; GREENLAND, 1984). 

Carga prevenível é a carga que pode ser evitada se os níveis atuais de 

exposição forem eliminados ou reduzidos a um mínimo. A carga de doenças 

associada a um fator de risco e sua porção prevenível são os principais elementos a 

serem considerados na tomada de decisões para a definição de prioridades e alocação 

de recursos na saúde ou no ambiente (PRÜSS-ÜSTUN e CORVALÁN, 2006). 

Os fatores de risco podem: ser encontrados no ambiente físico, ser herdados 

ou representar hábitos ou costumes próprios de determinado ambiente social e 

cultural. 

Geralmente a carga de doença é o resultado de fatores de risco ambiental, 

social e comportamental. A soma desses fatores de risco separados (frações 
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atribuíveis) pode superar 100% - significando que a carga de doença pode ser 

potencialmente reduzida ou eliminada por diferentes formas de intervenção. Para 

decidir qual a melhor opção, é necessário considerar, para cada fator, quais as 

alternativas de intervenção custo-eficazes (PRÜSS-ÜSTUN e CORVALÁN, 2006). 

No Quadro 4.13 são mostrados alguns dos fatores de risco e a carga de 

doenças a eles relacionada e, a seguir, são apresentadas algumas considerações sobre 

os fatores de risco ambientais cujos elementos serão importantes para o 

desenvolvimento deste estudo. 

 

Quadro 4.13 -  Carga Global de Doenças e danos atribuíveis a fatores de riscos 
selecionados para o ano de 1990. 

Fator de risco 
Mortes 
(1000s) 

% Total 
Mortes 

DALY 
(1000s) 

% Total 
DALYs 

Desnutrição 5.881 11,7 219.575 15,9 

Abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e higiene 
pessoal e doméstica 

2.668 5,3 93.392 6,8 

Sexo pouco seguro 1.095 2,2 48.702 3,5 

Tabaco 3.038 6,0 36.182 2,6 

Álcool 774 1,5 47.687 3,5 

Ocupacional 1.129 2,2 37.887 2,7 

Hipertensão 2.918 5,8 19.097 1,4 

Inatividade Física 1991 3,9 13.653 1,0 

Drogas Ilícitas 100 0,2 8.467 0,6 

Poluição do Ar 568 1,1 7.254 0,5 

Fonte: adaptado de Murray e Lopes (1996). 

 

4.16.3 Fatores ambientais de risco 

A estimativa da carga de doenças devido a riscos ambientais podem auxiliar 

na escolha das mais custo-eficazes intervenções no meio para promover a saúde da 

população. 
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As primeiras estimativas globais aceitas de carga de doenças atribuídas ao 

ambiente foram baseadas na opinião de especialista e indicavam: 23% (WHO, 

1997b) e 25-33% (SMITH et al., 1999). Um terceiro estudo desenvolvido no âmbito 

dos países pertencentes a OECD encontrou resultados diferentes e concluiu que 

apenas 2,1 a 5% da carga total de doenças podiam ser atribuídas ao ambiente 

(MELSE e DE HOLLANDER, 2001). Segundo Prüss-Üstün e Corvalán (2006) esta 

menor estimativa pode ser explicada pela metodologia e objetivos usados na 

pesquisa, nos quais os fatores de risco ocupacionais não foram considerados e, 

também, devido aos diferentes impactos que os riscos ambientais têm na saúde das 

populações que vivem em países desenvolvidos – foco da pesquisa da OECD e em 

países em desenvolvimento. 

Em 2002 a OMS desenvolveu rigoroso estudo para obter uma estimativa mais 

precisa da carga de doença em todo o mundo (WHO, 2002c). Esse projeto conhecido 

como Avaliação Comparativa de Risco (do inglês Comparative Risk Assessment - 

CRA) identificou 26 fatores entre os diversos tipos de riscos: ambientais, 

ocupacionais, sociais e comportamentais que tinham um maior impacto sobre a saúde 

da população; seis deles eram fatores ambientais e ocupacionais, os quais são 

apresentados no Quadro 4.14 (PRÜSS-ÜSTUN e CORVALÁN, 2006). 

Os seis fatores considerados no CRA eram fatores que: apresentavam clara 

evidência causal; podiam ser aplicados a nível mundial; existiam estimativas de 

exposição em nível mundial e tinham significativo impacto sobre a saúde da 

população. Entretanto, esta avaliação considerava uma pequena quantidade de fatores 

de riscos ambientais e limitada quantificação dos impactos para condições 

específicas de saúde. Segundo este estudo os fatores ambientais de risco eram 

responsáveis por apenas 9,6% da carga total de doenças. Este valor era bastante 

inferior ao valor, até então conhecidos, das cargas de doenças atribuídas ao ambiente 

(PRÜSS-ÜSTUN e CORVALÁN, 2006). 

A Avaliação Comparativa de Risco (2002), revisada em 2006, resultou em 

nova estimativa da carga ambiental de doenças, a qual cobriu ampla faixa de fatores 

de risco ambiental, categorias de doenças e condições de saúde. O Quadro 4.15 

mostra os fatores de risco em relação às doenças ou riscos considerados nessa revisão 

(PRÜSS-ÜSTÜN e CORVALÁN, 2006). 
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Neste novo estudo foi utilizado o conceito de fatores de risco “modificáveis” 

definidos como fatores que podem ser eliminados ou reduzidos por meio de alguma 

forma de gestão ou intervenção no ambiente. Nessa estimativa não foram 

consideradas certas doenças associadas com mudanças, danos ou depleção de 

ecossistemas e da exposição a disruptores endócrinos(7).. 

Portanto o resultado deste estudo permanece uma estimativa conservadora da 

carga de doenças global (PRÜSS-ÜSTÜN e CORVALÁN, 2006). 

Os fatores de riscos ambientais contribuem com 24% da carga global de 

doenças medidas em DALYs, e em 23% de todas as mortes. 

Os dados utilizados a seguir são baseados no referido estudo (op.cit.) por ser a 

estimativa mais atual e abrangente sobre o assunto. A carga de doenças – como de 

resto quase tudo - está distribuída pelo mundo de forma bastante desigual; 

determinadas regiões têm uma carga desproporcionadamente elevada de doenças 

ligadas ao ambiente. 

A grande maioria dessa carga está distribuída entre os países em 

desenvolvimento e, evidentemente, nas regiões mais  pobres a “fração ambiental” é 

maior, como mostra a Figura 4.14. Algumas regiões têm elevada carga de doenças – 

caso da sub-região WHO Afr D(8) (31%; 28 – 34%), e em outras - as regiões EMR 

D(8), SEAR D(8) e AFR E(8) – a carga em questão variou de 25 – 30%. 

Em subregiões industrializadas, esta carga é menor, com somente 16% (15-

18%) da carga total de doenças. A diferença de valores em relação ao valor médio da 

carga de doenças (24%) é devida à diversidade das exposições aos riscos ambientais 

e ao acesso aos serviços de saúde (PRÜSS-ÜSTÜN e CORVALÁN, 2006). 

 

 

_________________ 
(7) Disruptores Endócrinos Químicos, nome dado às substâncias exógenas que 

causam efeitos adversos à saúde de um organismo ou que são progênios 

secundários que alteram a função endócrina e interferem em sua homeostase e 

em seu processo de desenvolvimento. (KACLOCK et al., 1996). 
(8) No anexo 1 é apresentado o conjunto dos países agrupados segundo as sub-

regiões da OMS. 
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Quadro 4.14 -  Fatores de risco ambiental e doenças relacionadas. 

Fatores de risco Doenças relacionadas 

Poluição do Ar Externa 
Infecções respiratórias 
Doenças cardiopulmonares e câncer 
de pulmão 

Poluição do Ar Interna devido ao uso de 
combustíveis sólidos (biomassa) 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

Chumbo 
Retardo Mental Moderado 
Doenças Cardiovasculares 

Água, Esgotamento Sanitário e Higiene 
Doenças diarréicas, Tracoma, 
Esquistossomose, Ascaridíases, 
Tricuríases, Ancilostomíases. 

Mudanças Climáticas 
Doenças diarréicas, malária, 
desnutrição proteína-energia. 

Fatores Ocupacionais Selecionados:  

Traumatismos Traumatismos não intencionais 

Carcinogênicos Cânceres 

Ruído Perda de audição 

Partículas transportadas pelo Ar Asma e doença Pulmonar obstrutiva 
crônica 

Estressores Ergonômicos Dor Lombar Baixa 

Fonte: adaptado de Prüss-Üstün e Corvalán (2006). 
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Quadro 4.15 -  Valores indicativos para frações atribuíveis a fatores de risco 
ambiental em relação a doenças ou riscos específicos. 

Fator de Risco 
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Respiratórias Inferiores              

Respiratórias Superiores              

Doenças diarréicas              

Malária              

Infecções Intestinais nematóides              

Tracoma              

Esquistossomose              

Doença de Chagas              

Filariose Linfática              

Oncocercose              

Leishmaniose              

Dengue              

DST              

HIV/AIDS              

Hepatites B e C              

Tuberculose              

Condições Perinatais              

Anomalias Congênitas              

Desnutrição              

Cânceres              

Desordens Neuropsiquiátricas              

Catarata              

Surdez              

Doenças cardiovasculares              

Asma              

Doenças musculoesqueléticas              

Inatividade física              

Acidentes de Trânsito              

Quedas              

Afogamentos              

Incêndios              

Envenenamento              

Outros danos não intencionais              

Violência              

Suicídio              
 

Fatores atribuíveis ao ambiente: 
 

 Menor que 5%  Entre 5 e 25%  Maior que 25% 

Fonte: adaptado de Prüss-Üstün e Corvalán (2006). 
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Figura 4.14 -  Carga ambiental de doenças segundo sub-regiões da OMS(8). 
Fonte: adaptado de Prüss-Üstün e Corvalán (2006). 

 

A fração atribuível ao ambiente é ligeiramente maior para homens do que 

para as mulheres (25%); Esse trabalho constatou, também, que as maiores diferenças 

foram encontradas nas doenças transmissíveis cujo número total de anos perdidos de 

vida saudável per capita é 15 vezes maior em países em desenvolvimento do que em 

países desenvolvidos. 

As doenças com as maiores cargas atribuíveis aos fatores ambientais 

modificáveis são mostradas na Figura 4.15; entre elas podem ser destacadas 

diarréias, infecções respiratórias inferiores, outros danos não intencionais e malária. 

Foi estimado que 94% da carga de doenças diarréicas é atribuível ao ambiente e 

estão associadas a fatores de risco como água para consumo humano insegura e 

inadequados esgotamento sanitário e higiene. Entre as infecções respiratórias 

inferiores estima-se que são atribuíveis a causas ambientais 20% nos países 

desenvolvidos e 42% nos países em desenvolvimento, infeccções essas associadas à 

poluição do ar interna devido ao uso de combustíveis sólidos nas residências, ao 

hábito de fumar e, também, à poluição do ar externa. Entre outros danos não 

intencionais, cerca de 44% são atribuíveis aos fatores ambientais associados: aos 

perigos nos ambientes de trabalho, à radiação e a acidentes industriais. A proporção 

de malária atribuível aos fatores ambientais modificáveis é de 42% e está associada 
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às políticas e práticas relacionadas ao uso e ocupação do solo, ao desmatamento, à 

gestão dos recursos hídricos, à localização dos assentamentos humanos e à drenagem 

das águas (PRÜSS-ÜSTÜN e CORVALÁN, 2006). 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

doenças diarreicas

Infecções respiratórias inferiores

Danos não intencionais

Malária

Acidentes de trânsito

COPD

Condições Perinatais

Doenças cardíacas

Doenças associadas a infância

Retardo mental causado por chumbo

Afogamentos

HIV/AIDS

Desnutrição

Doenças cerebrovasculares

Asma

Tuberculose

Suicidio

Depressão

Envenenamentos

Desabamentos

Perda Auditiva

Violência

Filariose linfática

Cancer do intestino

Fração do total da carga global de doenças em DALYs

Fração Ambiental Fração não Ambiental

 

Figura 4.15 -  Doenças com contribuições ambientais mais altas. 
Fonte: adaptado de Prüss-Üstün e Corvalán (2006). 

 

As principais doenças que contribuem para a carga ambiental de doenças para 

a população mundial estão indicadas na Figura 4.16. 

Para populações pobres de países em desenvolvimento, a carga ambiental é 

devida principalmente aos perigos tradicionais como diarréia e doenças respiratórias. 

Entretanto, atualmente, essas populações também enfrentam os perigos modernos 

associados ao aumento da poluição industrial e dos resíduos perigosos; ou seja, os 

países em desenvolvimento têm suportado dupla carga de doenças –  por estarem 

expostos simultaneamente aos perigos tradicionais e aos modernos, principalmente 

nas áreas urbanas que têm tido grande e rápida expansão associada à habitações 

informais e à crescente industrialização sem apropriados planejamento e regulação 

(PRÜSS-ÜSTUN e CORVALÁN, 2006). 
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Desordens 
Neuropsiquiátricas; 7%

Malária; 5%

Outras; 34%

Danos devido a acidentes 
de tráfego; 4%

Cancer; 4%
Doenças Pulmonares 

Crônicas Obstrutivas; 3%

Condições perinatais; 3%

Outros danos não 
intencionais; 6%

Doenças 
Cardiovasculares; 7,00%

Infecções respiratórias 
inferiores; 11%

Doenças diarréicas; 16%

 

Figura 4.16 -  Principais doenças que contribuem para a carga ambiental de 
doenças, para a população total. 

Fonte: adaptado de Prüss-Üstün e Corvalán (2006). 

 

Mais de um quarto da carga total de doenças ligadas aos perigos tradicionais 

está associada à doenças diarréicas, atribuíveis à deficiências no abastecimento de 

água, disposição de excretas e higiene pessoal e doméstica. Mais de 99,8% das 

mortes associadas a este fator ocorrem em países em desenvolvimento, dos quais 

90% são mortes de crianças (PRÜSS-ÜSTUN e CORVALÁN, 2006). 

Na verdade, as crianças são as que mais sofrem com a desigual distribuição 

da carga ambiental das doenças; a elas são atribuídas as mais altas taxas de 

mortalidade, com mais de quatro milhões de mortes anuais causadas por fatores 

ambientais. A taxa de mortalidade entre crianças recém nascidas por conta dos 

fatores ambientais é doze vezes maior nos países em desenvolvimento do que em 

países desenvolvidos, refletindo o ganho de saúde humana que poderia ser alcançado 

através de intervenções que criassem ambientes saudáveis (PRÜSS-ÜSTÜN e 

CORVALÁN, 2006). 

Entre as crianças de 0 a 4 anos de idade, 36% da carga geral de doenças é 

atribuída aos fatores de risco ambiental modificáveis, mas essa proporção é 34% 

entre as crianças de 0 a 14 anos de idade. A mortalidade devida à diarréia, malária e 

infecções respiratórias, contribuíram com 24% de todas as mortes em crianças abaixo 

de 14 anos de idade, como mostra a Figura 4.17. As condições perinatais, desnutrição 
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e os danos não intencionais são outros importantes riscos ambientais aos quais as 

crianças estão submetidas (PRÜSS-ÜSTÜN e CORVALÁN, 2006). 

Desordens 
Neuropsiquiátricas; 

6%

Malária; 10%

Outras; 19%

Doenças diarréicas; 
29%

Infecções 
respiratórias 

inferiores; 16%

Desnutrição; 4%

Doenças associadas 
a infância; 5%

Condições perinatais; 
5%

Afogamento; 2%

Danos devido a 
acidentes de tráfego; 

2%

Infecções intestinais 
por nematóides; 

1,50%
 

Figura 4.17 -  Principais doenças contribuintes para a carga ambiental de 
doenças entre crianças de 0 a 14 anos de idade. 

Fonte: adaptado de Prüss-Üstün e Corvalán (2006). 

 

O número de anos perdidos de vida saudável per capita para fatores 

ambientais de risco é cerca de 5 vezes maior nas crianças com menos de 5 anos de 

idade em relação à população total. A diferença é 7 a 10 vezes maior para a maioria 

das doenças como infecções respiratórias inferiores e superiores, diarréia, malária e 

desnutrição. Em média, as crianças que vivem em países em desenvolvimento 

perdem 8 vezes mais anos de vida saudável do que as de países desenvolvidos 

(PRÜSS-ÜSTÜN e CORVALÁN, 2006). 

Existem diversas formas de reduzir ou eliminar a carga ambiental das doenças 

e, além do mais, as intervenções ambientais oferecem algumas vantagens sobre as 

demais, pois: 

− Previnem doenças antes que elas apareçam e, portanto, eliminam os custosos 

tratamentos ligados à assistência médica e carga alguma é produzida pela 

população; 

− Tais intervenções geralmente são mais sustentáveis, pois o impacto sobre a saúde 

é de longo prazo comparado ao tratamento médico; 
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− As modificações ambientais freqüentemente são opções mais justas e geram 

benefícios para toda a comunidade (CAIRNCROSS et al., 2003). 

 

As intervenções em saúde ambiental freqüentemente produzem benefícios 

que vão além da imediata melhoria da saúde. Entre os Objetivos de Desenvolvimento 

do Milênio, uma meta importante é, até 2015, reduzir à metade a proporção de 

pessoas sem acesso sustentável à água para consumo humano e ao esgotamento 

sanitário. A OMS estimou que os benefícios gerais para a economia de atingir essa 

meta – essencial para reduzir as taxas de diarréia, infecções intestinais por 

nematóides e desnutrição – ultrapassam o custo de investimento na proporção de 8:1 

(WHO e UNICEF, 2000). Também foi estimado que fornecer água segura para 

consumo humano e esgotamento sanitário adequado para as residências dos países 

em desenvolvimento resultaria ganho médio de 60 minutos por residência/dia na 

coleta de água (OMS, 2004c). 

O adequado esgotamento sanitário também ajuda a quebrar o ciclo por meio 

do qual os agentes patogênicos freqüentemente contaminam a água para consumo 

humano. Assim a redução da poluição ambiental também beneficia a pesca, a 

indústria de alimentos, as atividades recreacionais que usam água, o setor saúde 

(através da diminuição dos custos com assistência médica) e o setor trabalho (com a 

redução de dias de trabalho perdidos com doenças). A seguir está detalhada a relação 

entre abastecimento de água, esgotamento sanitário, higiene e doenças. 

 

4.17 O ABASTECIMENTO DE ÁGUA, O ESGOTAMENTO SANITÁRIO E 

A HIGIENE COMO FATORES DE RISCO 

4.17.1 Breve Histórico 

A compreensão da importância da água pelo homem remonta às mais antigas 

civilizações. Nesse aspecto as histórias da humanidade e da água se confundem a 

ponto de algumas civilizações serem denominadas civilizações hidráulicas. A 

civilização humana nasceu em quatro grandes bacias hidrográficas: nos vales do Rio 

Nilo no Egito; nas bacias dos Rios Tigre e Rio Eufrates, na Mesopotâmia; nos vales 

do indomável Rio Amarelo na China e na bacia do Rio Indo, onde hoje é o 

Paquistão. As enchentes periódicas de todos eles, a aridez do clima e a baixa 

fertilidade do solo obrigaram essas sociedades a aprenderem a usar, com 
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racionalidade e eficiência, os recursos hídricos disponíveis para a prática da 

agricultura.  

No entanto, foi mais lento e tortuoso o caminho que levou o homem a 

perceber a relação água para consumo humano e saúde. Embora os escritos 

hipocráticos já mencionassem a possível relação entre os chamados miasmas – nome 

dado às emanações fétidas provenientes de áreas alagadiças – e malária, somente no 

final do século XIX foi possível estabelecer a verdadeira relação entre elas. Durante 

toda a idade média e parte da moderna prevaleceu à concepção que a transmissão das 

doenças era devida às emanações provenientes de animais ou vegetais em 

decomposição. A antiga concepção de Hipócrates a respeito das doenças serviu de 

base para Thomas Sydenham (1624-1689) e Giovanni Maria Lancisi (1654-1720) 

proporem a Teoria Miasmática das doenças, segundo a qual o conjunto de emanações 

fétidas dos solos e das águas impuras seriam causadoras das enfermidades. 

Figueiredo Lima (1960) relatou que ao iniciar-se a Idade Moderna, 

Hyeronymus Fracastourius – nome alatinado de Fracastório – foi quem transformou 

em corpo de doutrina as antigas concepções populares, segundo as quais as doenças 

eram causadas por “elementos” capazes de se propagar através do ar e de objetos 

contaminados. Esses elementos, denominados seminaria, estariam albergados nos 

doentes, sofreriam reprodução e poderiam ser transmitidos a outras pessoas. 

Fracastório – em sua obra sobre epidemiologia “De contagionibus, de contagiosis 

morbis et eorum curatione” - descreveu os três modos possíveis de transmissão do 

elemento contagiante, a saber: por contágio direto; por meio de objetos 

contaminados, que ele denominou fômites, nome até hoje usado em epidemiologia; e 

à distância. O papel atribuído ao ar na transmissão à distância foi considerado 

preponderante, pois, Fracastório acreditava que as sementes específicas das doenças 

se propagassem como um gás venenoso cuja difusão seria semelhante à da fumaça, e 

que penetraria no corpo humano através das vias respiratórias. Assim, nos casos de 

contagio à distância, o melhor meio para combater a infecção, seria purificar o ar, 

queimando as matas e os bosques. Desta forma ele, conseguiu fazer voltar à baila a 

idéia revolucionária de um elemento contagiante de natureza particulada e não 

gasosa – como os miasmas pestilentos das velhas concepções que vigoravam desde 

Hipócrates. Contudo, as medidas de prevenção e combate às epidemias 

permaneceram as mesmas: quarentenas, fogueiras e incensos odoríficos. Para 
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Fracastório o papel da água na veiculação das doenças epidêmicas era considerado 

praticamente nulo. 

A partir do século XVI, os ensinamentos de Fracastório foram abandonados 

pela ciência médica oficial e como suas teorias não puderam ser verificadas 

experimentalmente, por mais trezentos anos a ciência médica permaneceu atrelada às 

antigas concepções miasmáticas (FIGUEIREDO LIMA, 1960). 

Coube a John Snow, através de pesquisa histórica feita em 1854, comprovar 

cientificamente a associação entre a fonte de água consumida pela população de 

Londres e a incidência do cólera. A investigação de Snow – que ocorreu cerca de 20 

anos antes da descoberta do microscópio e da era bacteriológica, foi exaustivamente 

debatida e conseguiu por fim à teoria miasmática (SNOW, 1990). 

As investigações após John Snow, que tiveram como expoentes Robert Kock 

e Louis Pasteur, contaram com um valente colaborador – o microscópio, que lhes 

permitiu identificar os principais organismos patogênicos, como mostra o Quadro 

4.16. 

 

Quadro 4.16 -  Descoberta de organismos patogênicos 
Ano Doença / organismo Investigador 

1880 Febre tifóide 
Hanseníase 
Malária 

Eberth 
Hansen 
Laveran 

1882 Tuberculose Koch 

1883 Cólera 
Estreptococo (erisipela) 

Koch 
Fehleisen 

1884 Difteria 
Febre tifóide (isolamento do bacilo) 
Estafilococo 
Tétano 

Klebs e Loeffer 
Gaffky 
Rosenbach 
Nicolaier 

1885 Coli Escherichia 

1886 Pneumococo A. Fraenkel 

1887 Febre de Malta 
Cancro mole 

Bruce 
Ducrey 

1892 Gangrena gasosa Welch e Nuttal 

1894 Peste 
Botulismo 

Yersin, Kitasato 
Van Ermengen 

1898 Bacilo da disentería Shiga 
Fonte: Rosen (1994). 
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Na segunda metade do século XIX os casos de morte por doenças infecciosas 

– principal causa de óbitos da época – começaram a diminuir devido: à intervenções 

da saúde pública, incluindo vigilância sanitária e vacinação e a uma melhor dieta 

alimentar. Na Europa, a partir da "era industrial", no final do século XIX, os planos 

de urbanização nas grandes cidades foram conjugados à abertura de novos bairros e 

ao início da implantação de infra-estrutura de água tratada e de coleta de esgoto, 

essas ações constituíram um grande passo para a Saúde Pública. 

Em 1893 Hiram F. Mills e J.J. Reincke identificaram uma correlação negativa 

entre taxa de mortalidade devido a outras doenças que não febre tifóide e o 

tratamento da água. Mills e Reincke trabalharam independentemente, sem que 

houvesse contato algum entre ambos antes de suas descobertas. Mills – após a 

implantação da filtração de água em duas cidades americanas Lowell e Lawrence, 

Massachusetts – reportou ter havido mudanças na taxa de mortalidade de outras 

doenças não-tifóides; e Reincke documentou fato semelhante em Hamburgo, 

Alemanha. Posteriormente, as observações feitas por Mills e Reincke foram 

avaliadas por Allen Hazen e William T. Sedgewick, os quais verificaram que o 

Fenômeno Mills-Reincke, como passou a ser conhecido, ocorreu de forma similar em 

Zurique (Suíça), Albany (New York), Bimghamton (New York), Watertown (New 

York), Newark (New Jersey), New Jersey (New Jersey e Manchester (New 

Hampshire). Hazen e Sedwick referiram que o grau do fenômeno havia variado de 

local para local e concluíram que, em média, para cada morte prevenida de febre 

tifóide devido à filtração da água, duas a quatro mortes foram evitadas por outras 

causas não relacionadas à água. Em New York, para cada morte prevenida devido à 

febre tifóide dez ou mais mortes foram evitadas. Entretanto Hazen e Sedwick apenas 

relataram os dados, mas não apresentaram qualquer explicação para a ocorrência 

destas variações em seus estudos (FERRIE e TROESKEN, 2005). 

Por volta de 1960 estudos que buscavam relacionar os benefícios do 

saneamento à saúde da população encontraram grandes dificuldades em detectar 

esses benefícios e chegaram mesmo a levantar dúvidas quanto à sua existência 

(CAIRNCROSS, 1989). 

Segundo Briscoe (1987) na década de 1970 predominava a visão que, nos 

países em desenvolvimento, avanços nas áreas de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário resultariam na redução das taxas de mortalidade, a exemplo do 
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ocorrido nos países industrializados no século passado. Por este motivo a política 

para a área de saúde, emanada dos órgãos de fomento internacionais, excluíram o 

saneamento nos programas de atenção primária à saúde. Tal medida estava baseada 

no argumento que o custo que cada disfunção infantil prevenida por meio de 

programas de abastecimento de água e esgotamento sanitário seria superior ao custo 

de outras medidas de atenção primária, como a terapia de rehidratação oral, vacinas, 

tratamento contra malária e aleitamento materno. Tais considerações eram errôneas 

porque consideravam o custo bruto das intervenções ambientais (saneamento) e não 

seu custo líquido. A comparação econômica correta deveria deduzir – dos custos 

brutos com a implantação e operação dos sistemas de saneamento – os valores pagos 

pelo serviço por parte da população, na forma de tarifas e taxas (BRISCOE, 1987). 

Em 1978, na Conferência sobre Atenção Primária na Saúde (Primary Health 

Care), realizada pela OMS e UNICEF em Alma-Ata, na antiga URSS (atual 

Cazaquistão), foram evidenciados alguns conceitos importantes: 

1°. Em todo o mundo, cerca de 80% de todas as doenças estão relacionadas ao 

inadequado controle da água: doenças de transmissão hídrica como febre 

tifóide; doenças como tracoma devido a quantidade insuficiente de água para 

higiene; doenças como a esquistossomose proveniente da infestação de 

animais aquáticos; moléstias como malária, dengue, febre amarela ligadas a 

contaminação de coleções de água nas quais se desenvolvem larvas de insetos 

transmissores. 

2°.  O problema é característico dos países em desenvolvimento e sua magnitude 

pode ser medida por três exemplos: cerca de 400 milhões de pessoas com 

gastroenterites, 200 milhões com esquistossomose e 160 milhões com 

malária; 

3°. Para assegurar água segura para todos até 1990, bastaria que nos orçamentos 

vigentes tivesse sido acrescentado, um sexto (1/6) do montante das contas 

anuais com armamentos; 

4° A Promoção Prioritária de Saúde preceitua que ela não é um produto criado 

em hospitais por médicos, mas sim no ambiente humano; 

5° A doença deve ser encarada como um componente do ambiente (YASSUDA, 

1989). 
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A Assembléia Geral das Nações Unidas, em uma tentativa de sensibilizar a 

vontade política dos países em desenvolvimento, aos 10 de novembro de 1980, 

proclamou os anos 80 como a Década Internacional de Abastecimento de Água e do 

Esgotamento Sanitário. A partir deste marco houve aprofundamento dos estudos que 

envolviam condições sanitárias e saúde e que buscavam identificar e quantificar os 

efeitos que as intervenções; em especial as do saneamento básico, podiam produzir 

sobre uma comunidade. Entre estas pesquisas destacam os estudos de Shuval et al. 

(1981); Briscoe, (1984b e 1987) e Cvejatonovic, (1986) (YASSUDA, 1989; 

HELLER, 1997). 

Shuval et al. (1981) desenvolveram a teoria do limiar de saturação, na qual 

procuraram considerar o papel dos determinantes sociais para verificar a relação 

entre o nível sócio-econômico e as condições de saneamento e saúde.Esses autores 

referiram a existência de um limiar sócio-econômico/saúde, abaixo do qual os 

investimentos em saneamento não resultam benefícios concretos e acima do qual um 

incremento no investimento não produz novos benefícios à saúde. Estudos 

epidemiológicos realizados em países pobres da África e Ásia demonstraram que 

intervenções em saneamento tinham significativos impactos sobre á saúde da 

população, o que contestava a presença de um liminar conforme proposto por Shuval 

(BRISCOE, 1987 e HELLER, 1997). 

Por outro lado. Briscoe (1984a, 1987), a partir de estudos das várias rotas de 

contaminação de doenças, especialmente as diarréias e o cólera, desenvolveu um 

modelo para explicar o efeito da eliminação de apenas parte das múltiplas vias de 

transmissão de determinada doença. Esse modelo levou à conclusão que a eliminação 

de uma via de transmissão pode diminuir a probabilidade de transmissão, mas não é 

suficiente para garantir sua erradicação. Briscoe (1987) afirmou, ainda, que os 

sistemas de saneamento (abastecimento de água e esgotamento sanitário), em longo 

prazo, apresentam efeitos bem maiores sobre a saúde do que os obtidos pela 

assistência médica. 

Cvjetanovic (1986) com vistas a obter um panorama mais abrangente sobre a 

questão da saúde, agregou ao seu estudo fatores sociais e econômicos. Este modelo 

ilustrado na Figura 4.18 indica que os sistemas de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário proporcionam benefícios gerais à saúde da população 

mediante efeitos diretos e indiretos. Segundo o autor é preciso buscar uma 

compreensão mais adequada das condições de saúde e de vida, pois elas não estão 
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restritas à mensuração de freqüências das doenças associadas à oferta de serviços de 

saneamento, mas abrangem entendimento dos fatores ambientais, culturais e 

econômicos (ALMEIDA e VERMELHO, 1997). 

 

 

Figura 4.18 -  Esquema conceitual dos efeitos diretos e indiretos do 
abastecimento de água e esgotamento sanitário sobre a saúde. 

Fonte: Soares et al. (2002). 

 

A Assembléia Geral da ONU em 2000 adotou a “Declaração do Milênio”, 

lançada durante a Conferência Mundial da Água, realizada em 1977, em Mar Del 

Plata na Argentina. Nessa declaração foram apresentados os Objetivos de 

Desenvolvimento para o Milênio, que destacou a importância do abastecimento de 
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água e esgotamento sanitário (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

- PNUD, 2008). 

Durante a Conferência do Milênio, promovida pela Organização das Nações 

Unidas em Setembro de 2000, 191 países – a maioria dos quais representados na 

conferência por seus chefes de estado ou governo – subscreveram a Declaração do 

Milênio, que estabeleceu um conjunto de metas para erradicar a pobreza no mundo – 

os chamados Objetivos de Desenvolvimento do Milênio ou ODMs (em inglês 

Millennium Development Goals - MDGs), a saber: 

− A erradicação da pobreza e da fome 

− A universalização do acesso à educação primária 

− A promoção da igualdade entre os gêneros 

− A redução da mortalidade infantil 

− A melhoria da saúde materna 

− O combate à AIDS, malária e outras doenças 

− A promoção da sustentabilidade ambiental 

− O desenvolvimento de parcerias para o desenvolvimento 

 

Dessa lista de 8 metas internacionais comuns, 18 objetivos e mais de 40 

indicadores foram definidos conjuntamente pela ONU, Banco Mundial, Fundo 

Monetário Internaciona (FMI) e OCDE, tendo em vista possibilitar um entendimento 

e avaliação uniformes dos ODMs, em níveis global, regional e nacional. As metas 

definidas devem ser atingidas, em sua maioria, em um período de 25 anos (entre 

1990 e 2015). Os ODMs devem ser ajustados de modo a levar em conta as 

especificidades nacionais. Assim, cada país deverá adaptar as metas e os objetivos 

fixados internacionalmente e adicionar outras metas e objetivos relevantes para a sua 

situação específica. 

Cairncross et al. (2003) afirmam que melhorias na saúde ambiental são 

essenciais quando são buscados progressos acelerados e sustentáveis a fim de se 

alcançar os ODM, porque a saúde ambiental contribui diretamente nas metas para 

reduzir a mortalidade infantil, estendendo o acesso de água e esgotamento sanitário e 

melhorando a vida dos habitantes da zona urbana, além de contribuir 

significativamente com o atendimento de outras metas como mostra o Quadro 4.17. 
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Os efeitos multifacetados das medidas de saúde ambiental vão além de seus 

impactos específicos nos ODMs. Eles contribuem com recursos para famílias e 

comunidades, reduzem a vulnerabilidade às doenças, além de promover meios de 

vida sustentáveis. 

 

Quadro 4.17 -  Contribuições da saúde ambiental para os ODMs. 

ODMs: Metas Contribuições da saúde ambiental 

Meta 1: Erradicar a pobreza extrema e a 
fome. 

Um ambiente saudável significa pessoas saudáveis, 
capazes de garantir melhorias de sustento e quebra do 
ciclo de pobreza e doenças. 

Meta 2: Alcançar a universalização da 
educação primária. 

Livre de doenças diarréicas e outros perigos para a 
saúde ambiental resultará no aumento do 
comparecimento e participação na escola. O 
saneamento das escolas é um importante determinante 
para o comparecimento de meninas. 

Meta 3: A promoção da igualdade entre os 
gêneros 

Como a carga de doenças ambientais recai 
desproporcionalmente nas mulheres, intervenções 
eficazes ajudam a melhoria de vida das mulheres e as 
fortalece através do aumento da sua participação 
comunitária. 

Meta 4: Reduzir a mortalidade infantil Apropriadas intervenções na saúde ambiental podem 
significativamente reduzir o número de crianças 
abaixo de 5 anos que morrem como um resultado da 
poluição interna do ar e o abastecimento de água 
insegura, esgotamento sanitário e higiene 

Meta 5: Combate HIV/AIDS, malária e 
outras doenças 

Medidas preventivas em saúde ambiental são tão 
importantes e ao mesmo tempo mais custos-eficazes 
do que os tratamentos de saúde (isto é, redes nos leitos 
para a prevenção da malaria). 

Meta 6: Garantir a sustentabilidade 
ambiental: 

• Reduzir pela metade até 2015, a 
proporção de pessoas sem acesso 
sustentável a água segura para consumo 
humano. 

• Reduzir pela metade até 2015 a 
proporção de pessoas sem acesso 
sustentável ao esgotamento sanitário. 

• Até 2020, ter alcançado uma 
significativa melhoria de vida para pelo 
menos 100 milhões de moradores de 
favelas. 

Estas metas são expressas em termos de melhorias da 
saúde ambiental; medidas de saúde ambiental tais 
como abastecimento de água e esgotamento sanitário 
contribuem para as ODMs como descrito acima, mas 
também diretamente nessa meta específica. 

Fonte: adaptado de Cairncross et al. (2003). 

 

4.17.2 A água como veiculo de transmissão de doenças 

A água é necessidade fundamental para a vida; um inadequado suprimento de 

água propicia a propagação de doenças e, sem ela, a vida não pode ser mantida além 

de muito poucos dias. Além das doenças diarréicas já citadas, outras doenças 
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relacionadas ao uso da água, esgotamento sanitário e higiene contribuem com uma 

carga adicional de doenças, como tracoma, esquistossomose, ascaridíase e outras 

verminoses, tricuríases, malária, dengue. 

A falta de acesso a um abastecimento de água adequado e seguro contribui 

para a continuidade da pobreza através de despesas adicionais com assistência 

médica, de gastos domésticos para aquisição de água ou de tempo necessário para a 

coleta e transporte de água até a residência. No ano 2000 foi estimado que um sexto 

da humanidade, cerca de 1,1 bilhão de pessoas não tinham acesso a adequado 

abastecimento de água nas proximidades de sua residência (WHO e UNICEF, 

2000).A importância em dar grande ênfase ao abastecimento de água e ao 

esgotamento sanitário é devida primeiramente à saúde pública. Sistemas de água e 

esgoto adequados podem melhorar a qualidade de vida da população, facilitar o 

desenvolvimento de outras atividades, além de proporcionar economia de tempo; 

mas, sem dúvida, o principal benefício é a melhoria da saúde. 

Um adequado abastecimento de água próximo à residência e um banheiro 

higiênico são considerados as bases das mudanças ambientais e sociais que 

produziram drástico declínio das doenças infecciosas na Europa e América do Norte 

nos últimos 130 anos. Feachem (1983b) destacou, também, que embora a 

mortalidade por doenças infecciosas possa ser reduzida apenas pela assistência 

médica, a morbidade pode ser significativamente reduzida por medidas preventivas; 

a melhoria do abastecimento de água e do esgotamento sanitário são medidas 

preventivas fundamentais para a saúde de qualquer população. Contudo, para o 

consumidor de baixa renda, o principal benefício do abastecimento de água e do 

esgotamento sanitário é a conveniência de ser abastecido em casa, além da economia 

por deixar de recorrer a vendedores de água. Para os usuários, os principais 

benefícios de um banheiro são: a conveniência, o conforto, a privacidade e a 

melhoria estética do ambiente. Estes benefícios e o valor que o público lhes dá, na 

maioria dos casos, são suficientes para justificar o investimento no saneamento, 

mesmo que eles não percebam os benefícios à saúde. Para Cairncross (1997) esta é 

uma coincidência feliz, uma vez que os aspectos mais favoráveis à saúde geralmente 

também trazem vantagens para o consumidor. 

O sistema de saneamento de uma comunidade, bem projetado, construído, 

operado, mantido e conservado, evita que a água seja um meio de transmissão de 

doenças que, de início foram classificadas em dois grandes grupos: 
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− Doenças de transmissão hídrica – aquelas em que a água atua como veículo 

propriamente dito do agente infeccioso, como por exemplo, no caso de febre 

tifóide, da disenteria bacilar, do cólera etc.; 

− Doenças de origem hídrica – aquelas decorrentes de certas substâncias químicas, 

denominadas contaminantes químicos, que por estarem contidas na água em teor 

inadequado são responsáveis por doenças como fluorose, metemoglobinemia, 

bócio, saturnismo. 

 

As doenças de origem hídrica têm maior importância para a saúde pública em 

determinadas áreas e, em países em desenvolvimento, são ofuscadas pelas infecções 

transmitidas pela água. 

Como este estudo busca avaliar os riscos microbiológicos serão detalhadas as 

doenças de transmissão hídrica, tratadas aqui sob o enfoque das estratégias mais 

adequadas para o controle de sua transmissão. O interesse da saúde ambiental na 

transmissão das doenças não está na natureza biológica do agente, nem em sua 

manifestação clínica no doente, mas está focado no comportamento do agente 

etiológico no ambiente, pois as intervenções ali realizadas é que poderão diminuir ou 

até eliminar a transmissão de doenças. Deste modo, é extremamente importante 

conhecer alguns conceitos de epidemiologia associados ao papel do ambiente na 

transmissão de doença. 

 

4.17.3 Aspectos epidemiológicos do papel do ambiente na transmissão de 

doenças 

As enfermidades transmitidas por agentes infecciosos são referidas na 

Epidemiologia como doenças transmissíveis ou moléstias infecciosas. Segundo 

Forattini (1980) doença transmissível é o nome dado às afecções passíveis de serem 

adquiridas de um ser vivo a outro ser vivo. O termo infecção é usado para o processo 

que implica penetração seguida de desenvolvimento ou multiplicação no interior dos 

órgãos ou tecidos, com ou sem sintomatologia aparente; de maneira geral, os agentes 

envolvidos são microrganismos ou organismos unicelulares. 

A terminologia infestação é usada para referir aquela situação em que o 

agente etiológico se aloja na superfície corporal do hospedeiro; na maioria das vezes, 

eles são seres pluricelulares, como artrópodes e helmintos. 
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Sob o ponto de vista ecológico, doença transmissível é o resultado do 

relacionamento da população humana com outra população da biosfera cujo 

indivíduo é o agente etiológico. A relação homem/agente etiológico pode levar ao 

quadro epidemiológico da infecção ou infestação. 

A análise epidemiológica clássica procura identificar e descrever os três 

componentes fundamentais da transmissão de doença– a fonte, o novo hospedeiro e o 

ambiente – e, também, os aspectos relacionados à transmissão, ou seja, o mecanismo 

ou o conjunto de circunstâncias de que o agente se vale para poder garantir sua 

sobrevivência no ecossistema. 

 

4.17.3.1 Fonte 

Fonte é o nome dado a todo ser animado que encerra o agente passível de 

veiculação a outros seres vivos. No entanto, reservatório ou fonte primária é a 

nomenclatura usada para, de maneira específica, designar o local onde o agente vive 

e se multiplica; e a terminologia fonte ou fonte secundária designa apenas a 

localidade em que ele se aloja, aguardando a oportunidade de invadir novo 

organismo (FORATTINI, 1980). 

No estudo epidemiológico das fontes de infecção é necessário conhecer a 

interação entre o hospedeiro e o agente, pois o organismo ao abrigar o agente 

infectante pode se comportar de duas maneiras: apresentar sintomatologia clínica ou 

revelar-se assintomático, isto é, no momento do exame não há sintomatologia 

aparente, embora estejam infectados, uma vez que albergam o agente em seu 

organismo. Conhecidos genericamente como portadores, eles se apresentam de duas 

formas:agentes passivos, aqueles que nunca apresentaram os sintomas das doenças; e 

portadores ativos os que já os tiveram no passado, ou poderão vir a tê-los no futuro. 

As propriedades fundamentais do reservatório encontram-se intimamente 

ligadas às conseqüências de sua interação com o agente. As qualidades da fonte em 

desencadear o processo infeccioso são fundamentais para desenvolvimento das suas 

relações com o hospedeiro (FORATTINI, 1980). Estas propriedades podem ser 

assim descritas: 

− Infectividade: é a capacidade do agente em invadir o organismo hospedeiro e ali 

permanecer, multiplicando-se ou desenvolvendo-se, ou ambas as coisas. 

− Patogenicidade: é a capacidade de provocar sintomatologia. 
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− Virulência: é a gravidade dos efeitos provocados no organismo atingido uma vez 

instalada a infecção. 

− Poder imunogênico: é a capacidade de provocar o desenvolvimento de reações 

imunitárias no organismo atingido. 

 

4.17.3.2 Novo hospedeiro 

A denominação suscetível é dada ao novo hospedeiro que, graças a condições 

próprias de receptividade, permite a entrada e a colonização do agente em seu 

organismo. Em contrapartida, resistente será aquele que, em virtude da 

disponibilidade de defesas eficientes, específicas ou não, impede essa invasão e deixa 

assim de se infectar. O termo refratariedade é usado para referir a condição que 

atinge toda a espécie, e que se caracteriza pela completa inviabilidade de instalação 

do agente no organismo (FORATTINI, 1980). 

 

4.17.3.3 O ambiente 

Para Forattini (op.cit.) a influência do meio nas doenças transmissíveis reside 

na atuação de fatores físicos e biológicos. Entre os fatores físicos estão incluídos 

clima, relevo, hidrografia e geologia; entre os biológicos, flora, fauna e a própria 

sociedade humana, através do que se denomina condições socioeconômicas. 

É notória a influência do clima, representado principalmente pela temperatura 

e umidade. Muitos agentes encontram condições de sobrevivência quando esses dois 

fatores atuam favoravelmente. Na infância, as infecções gastrointestinais tendem a 

aumentar na época quente do ano pois, nessa oportunidade, os processos de 

veiculação tornam-se mais viáveis. O elevado teor de umidade é produto da 

abundância de precipitações pluviais, propicia aumento da densidade de artrópodes 

vetores, bem como a sobrevivência de helmintos, bactérias e fungos. As inundações 

resultantes de grandes chuvas têm sido associadas à ocorrência de surtos de 

leptospirose. 

As condições de relevo e hidrografia também exercem apreciável papel, os 

vales e as encostas favorecem as infecções. A malária ocorre preferivelmente nas 

terras baixas, e as doenças decorrentes da contaminação do solo mostram 

distribuição análoga, graças à facilidade com que os agentes são carreados pelas 

águas das chuvas. As características do sistema fluvial encontram-se estreitamente 

relacionadas à proliferação de vetores, dos quais os responsáveis pela transmissão da 
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esquistossomíase ou esquitossomose constituem exemplo típico. Por sua vez, a 

natureza do terreno e a conseqüente cobertura vegetal são aspectos importantes na 

manutenção de várias endemias como a ancilostomíase. Assim é que a constituição 

arenosa é mais favorável à sobrevivência das larvas infestantes desses nematóides do 

que a compacidade que caracteriza os terrenos argilosos. 

Os fatores biológicos também têm grande importância na definição do quadro 

epidemiológico das doenças transmissíveis; com destaque para a flora e a fauna, 

naturais ou introduzidas. Por outro lado, as características sociais da população 

humana e suas comunidades, constituem aspectos de enorme relevância, por 

participarem da composição dos ecossistemas. Estas comunidades dão origem à 

biocenoses cujos membros são dotados de maior relacionamento entre as espécies; as 

infecções e infestações são conseqüência disso. 

 

4.17.3.4 A sobrevivência do agente 

O agente infeccioso ao se relacionar como o hospedeiro necessita superar 

certas situações para poder sobreviver. O processo de superação deste conjunto de 

situações é denominado transmissão. A sobrevivência do agente depende de sua 

capacidade de se transmitir; para a ocorrência da transmissão têm que ser atendidos 

vários requisitos os quais, de forma geral, estão relacionados às maneiras de sair da 

fonte, resistir ao ambiente e penetrar no suscetível. 

Em relação às formas pelas quais o agente sai do hospedeiro, ou seja suas vias 

de eliminação, são específicas de cada agente, o qual apresenta aspectos de 

adaptação que o tornam especializado em alguma forma de saída. Muitos agentes se 

adaptaram à eliminação pelas vias aéreas, enquanto outros dependem das descargas 

intestinais e à produção de secreções várias.Para a malária o agente infeccioso 

somente sai do hospedeiro através do revestimento cutâneo e, ainda assim, em 

determinados momentos do seu ciclo biológico. Por sua vez, a adaptação altamente 

especializada do parasito responsável pela esquistossomíase intestinal, que o localiza 

nas veias do plexo hemorroidário, fez com que sua eliminação viesse a depender de 

perfuração da parede do retossigmóide, com a finalidade de permitir que os ovos 

tenham acesso à luz intestinal; é pelas fezes que eles ganham o meio externo. 

De maneira geral, toda a superfície externa do organismo, incluindo os 

orifícios naturais, pode servir para a saída de agentes infectantes. Assim, a 

classificação das vias de eliminação poderá obedecer a critérios variados porém, o 
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mais comum, consiste em levar em conta o veículo utilizado para abandonar o 

organismo do hospedeiro, ou seja: secreções oro nasais, fezes, urina, sangue, leite, 

suor etc. 

Essas vias, geralmente coincidem com áreas orgânicas que são sede de 

infecção, ou com aquelas nas quais o agente busca proteção ou coloniza em 

determinada etapa de seu ciclo biológico. Contudo, existem infecções nas quais a 

eliminação pode acontecer por mais de uma maneira, caso da febre tifóide, a qual, 

quando da ocorrência de septicemia, a eliminação se dá pelas vias fecal, urinária e 

sudorípara. 

Uma vez fora da fonte, o agente terá que encontrar alguma forma para atingir 

um novo hospedeiro, ou seja, um novo organismo suscetível à infecção; o agente 

precisa ultrapassar a barreira desfavorável, que é representada por permanência no 

ambiente maior que aquela que ele seria capaz de suportar. Dessa capacidade 

dependerá, em boa parte, sua sobrevivência, ou seja, o êxito da transmissão. 

Para a sobrevivência de alguns agentes, o ambiente externo “não pode 

existir”, como é o caso do vírus da AIDS, mas para outros é imprescindível a 

permanência no ambiente externo ao organismo, tal é o caso dos ancilostomídeos, 

que necessitam realizar parte de seu ciclo biológico no solo, e de agentes que 

cumprem essa etapa no organismo de outros seres vivos, os quais desempenham o 

papel de vetores. 

As propriedades do agente, as características do ambiente e os vários 

caminhos que tornam possível a passagem do agente, da fonte para o suscetível 

determinam os processos gerais de transmissão, mostrado na Figura 4.19. 

 

Transmissão com ausência do ambiente: nesse caso, é necessário que haja 

contato íntimo entre a fonte e o suscetível, de maneira a não haver interferência do 

meio exterior. Esse processo é conhecido como contágio imediato ou contato direto e 

implica aposição de superfícies, cutâneas, nos atos de beijar, morder, relação sexual e 

mesmo na passagem congênita e no ato predatório. Neste processo, os fatores de 

comportamento social que regem as relações entre as pessoas da população assumem 

elevado significado epidemiológico. O meio não tem papel algum e, muitas vezes ele 

pode constituir uma barreira para a transmissão das doenças. 
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Figura 4.19 -  Representação esquemática dos processos gerais de transmissão. 
Fonte: Forattini (1980). 

 

Transmissão com reduzida presença do ambiente: neste mecanismo não é 

indispensável o contato íntimo, mas a transmissão é realizada graças à capacidade do 

agente em permanecer viável por um curto período no meio externo. Esse grau de 

sobrevivência limitado, contudo, é suficiente para que se processe a transmissão. 

Para tanto, o relacionamento entre fonte e suscetível deverá acontecer em pequeno 

tempo de forma a não ocorrerem danos irreversíveis para o agente. Este processo é 

denominado contágio imediato ou contato direto e, geralmente, os veículos usados 

pelo agente são objetos contaminados ou o próprio ar ambiente. Os primeiros são 

conhecidos pela denominação genérica de fômites e são constituídos por quaisquer 

artefatos que tenham recebido a carga infectante – como talheres, toalhas, copos, 

vestimentas – e que possam transferi-la ao novo hospedeiro quando por ele 

utilizados. Os fatores epidemiológicos a considerar quando o veículo é o ar ambiente 

estão ligados ao comportamento humano que determina maior densidade 

populacional, ou seja, eventos que resultam em aglomeração, confinamento e 

propiciam condições de proximidade favoráveis a esse tipo de transmissão. 

 

Transmissão com considerável presença do ambiente: neste mecanismo 

não há necessidade de relacionamento estreito ou, pelo menos, de proximidade física 

entre a fonte e o suscetível. O requisito essencial está na capacidade de o agente 

desenvolver formas de resistência que lhe permitam permanecer no ambiente e 

aguardar a oportunidade de alcançar o novo hospedeiro. Esse mecanismo comumente 
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é designado transmissão indireta ou contaminação ambiental. O agente pode ou não 

desenvolver-se no ambiente, ou seja, ele pode ter comportamento passivo ou ativo. 

No primeiro caso algumas etapas do agente não se viabilizam no meio externo e 

aguardam a veiculação para uma porta de entrada do novo hospedeiro para, então, se 

desenvolverem. Os exemplos deste mecanismo são numerosos e encontrados em 

vários microrganismos eliminados pelas fezes, como vírus, bactérias e protozoários. 

É verdade que essa atitude passiva obriga a existência de veículos que estabeleçam 

ligação entre a fonte e o suscetível; eles podem ser inanimados ou animados. 

Veículos inanimados – alimentos e água para consumo humano, contaminada; 

animados – várias populações de animais domiciliados que podem carregar os 

agentes infectantes. São os chamados vetores mecânicos, como moscas, baratas, que 

apresentam a possibilidade de, com seu organismo contaminado, levar essa 

contaminação até o novo hospedeiro. O comportamento ativo ocorre quando o agente 

desenvolve fases biológicas no meio externo, dando origem a formas infectantes que 

ativamente procuram ganhar acesso a um novo organismo. O exemplo típico é 

constituído pelos parasitos da ancilostomíase e da estrongiloidíase, cujas larvas 

infectantes desenvolvem-se no solo e penetram no suscetível, quando em contato 

com ele. A diferença fundamental entre as duas formas, ativa e passiva, reside no 

fato de, na primeira ser facultativa a permanência no ambiente; na segunda essa 

permanência é obrigatória para determinada fase de sua vida. A transmissão por meio 

de contaminação ambiental está inversamente relacionada ao saneamento do meio. A 

falta de adequada estrutura sanitária viabiliza a permanência de agentes fora do 

organismo infectado e, assim, propicia a transmissão. A Figura 4.20 mostra 

esquematicamente as várias modalidades de transmissão via contaminação 

ambiental. 

 

Transmissão via Ponte Biológica – agentes que desenvolveram a capacidade 

de ultrapassar o meio externo, associando-se a pelo menos um outro organismo 

interposto entre a fonte e o suscetível, denominado vetor biológico. Entre essas duas 

populações há pelo menos uma outra, cuja presença assume caráter de 

obrigatoriedade neste tipo de transmissão, constituindo verdadeira “ponte biológica”. 
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Figura 4.20 -  Modalidades de transmissão via contaminação ambiental 
Fonte: Forattini (1980). 

 

A epidemiologia da contaminação ambiental mostra que a água não é a única 

via de transmissão de doenças, outras vias precisam ser avaliadas, pois o ambiente 

tem importante papel na transmissão das doenças. Neste caso, conhecer o tipo de 

agente microbiológico –bactéria, vírus, protozoário ou helminto – ou a patologia 

ligada a ele, talvez não constitua base suficiente para serem propostas eficazes 

medidas de prevenção; para tanto, é preciso conhecer, também, as vias 

predominantes usadas pelo agente na transmissão das doenças. 

 

4.17.4 Classificação das infecções relacionadas à água 

A partir da década de 70 começaram a ser estudadas as doenças infecciosas 

sob o enfoque das estratégias mais adequadas para seu controle e sua relação com o 

ambiente (HELLER, 1997). 

O Prof. David Bradley ao invés de classificar os organismos patogênicos 

como: vírus, bactérias, protozoários e helmintos – organizou as infecções em 

categorias ambientais (WHITE et al., 1972). Esta classificação considerou o papel da 

água na transmissão de microrganismos patogênicos e descreveu dois mecanismos 

para eliminar a transmissão desses agentes: o primeiro, através de melhorias na 

qualidade da água; o segundo, ligado à disponibilidade da água para higiene pessoal 

e doméstica. Foram então propostas duas categorias de doenças: a primeira, de 

transmissão hídrica e a segunda cuja transmissão era devida à falta de água para 

Inanimada                              
(água, alimentos,Outros).

Passiva                        
(caráter facultativo)
(veiculação)

Contaminação 
Ambiental 

Animada                                 
(vetor mecânico)
(moscas, baratas e outros)

Ativa                           
(caráter obrigatório)
(penetração)
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higiene pessoal e doméstica. O modelo foi completado por duas outras categorias 

cuja transmissão estava baseada na água, que incluía as parasitoses, e uma quarta 

categoria em que a água proporcionava um meio no qual se multiplicavam os vetores 

responsáveis pela transmissão de doenças, tais como dengue e malária.  

Bradley demonstrou que as duas primeiras categorias constituíam a 

esmagadora maioria, cerca de 90% de todas as doenças infecciosas ligadas à água, 

quer do ponto de vista de mortalidade, quer de casos atendidos em unidades de 

saúde. Essas doenças, em sua grande maioria, são constituídas por diarréias em 

crianças com menos de dois anos de idade (FEACHEM, 1983b). 

 

As quatro vias de transmissão relacionadas à água foram assim descritas: 

− Transmissão hídrica – também conhecida com rota de veiculação hídrica – a 

transmissão de doenças veiculadas pela água ocorre quando o agente patogênico 

está presente na água que é ingerida por pessoa ou animal que podem ser 

infectados. As doenças de veiculação hídrica potencialmente incluem as 

infecções clássicas como cólera e febre tifóide e, também, outras doenças, como 

hepatite infecciosa e disenteria. O termo doença de veiculação hídrica tem sido 

utilizado erroneamente como sinônimo de doenças relacionadas à água. Feachem 

(1983b) sugere usar o termo veiculação hídrica somente para a via de transmissão 

hídrica. Outra fonte de mal entendido tem sido supor que a transmissão de uma 

doença de veiculação hídrica, ocorre exclusivamente pelo abastecimento de água. 

A preocupação com a transmissão estritamente de veiculação hídrica tem sua 

origem nas epidemias do cólera e febre tifóide, que ocorreram em algumas 

cidades da Europa no século XIX e nos primeiros anos do século XX, as quais 

foram causadas por abastecimentos de água com inadequados tratamentos de 

água. Todas as doenças ditas de veiculação hídrica também podem ser 

transmitidas por outras fontes que permitem que matéria fecal alcance a boca do 

suscetível – rota conhecida como rota de transmissão feco-oral. Assim o cólera 

pode ser propagado por rotas indiretas feco-oral; por exemplo, alimento 

contaminado. A Figura 4.21 mostra que a transmissão de doenças de veiculação 

hídrica é um caso particular de matéria fecal na água para consumo humano, e 

que, algumas doenças de veiculação hídrica também podem ser transmitidas por 

outras rotas feco-oral. 
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Figura 4.21 -  Vias de transmissão de doenças feco-oral 
Fonte: adaptado de Prüss et al. (2002). 

 

− Transmissão relacionada com a higiene – Muitas infecções do trato intestinal e 

da pele podem ser reduzidas através de melhorias na higiene doméstica e pessoal. 

Esse tipo de intervenção freqüentemente depende da disponibilidade de água e de 

seu correto uso para a higiene pessoal e doméstica. Elas fundamentalmente 

dependem da quantidade da água consumida. A importância da água para essas 

doenças reside no auxilio às ações de higiene e limpeza, e a qualidade da água 

tem relativa importância para este fim. Uma doença é dita relacionada com a 

higiene se a sua transmissão for reduzida quando houver aumento de 

disponibilidade de água usada para fins higiênicos. As doenças baseadas na água 

são classificadas em três tipos de infecções: 

 Primeiro, são infecções do trato intestinal, tais como as doenças 

diarréicas, que são importantes causas de doenças e morte, 

especialmente entre jovens crianças de países pobres. São exemplos o 

cólera, a disenteria bacilar e outras doenças tradicionalmente 

mencionadas como doenças de veiculação hídrica. Essas doenças são 
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de transmissão feco-oral e podem ser de veiculação hídrica ou 

relacionadas com a higiene Uma doença feco-oral é causada por 

agentes patogênicos eliminados pelas fezes de uma pessoa infectada e 

ingeridos por um suscetível; a doença feco-oral pode ser transmitida 

por uma rota de veiculação hídrica ou por várias outras rotas feco-

oral, na qual está presente a rota relacionada com a higiene. 

 O segundo tipo de infecções relacionadas com higiene são aquelas 

relacionadas à pele ou olhos. Septicemia bacteriana da pele, escabiose 

e infecções fúngicas da pele são extremamente prevalentes em muitos 

países de clima quente, nos quais as infecções nos olhos, como 

tracoma, são também comuns e podem levar à cegueira. Essas 

infecções estão relacionadas à falta de higiene e, portanto, podem ser 

prevenidas com o aumento do volume de água necessário para a 

higiene pessoal e doméstica. Contudo, elas são completamente 

distintas das infecções intestinais baseadas na água porque elas não 

são feco-oral e não são veiculadas pela água. Elas se relacionam 

principalmente com a quantidade de água. 

 O terceiro tipo de infecção baseada na água também não é feco-oral, 

nem é veiculada pela água. Essas infecções são transmitidas por 

piolhos e ácaros e podem ser reduzidas pela melhoria da higiene 

pessoal, que promove a redução da probabilidade de infestação de 

roupas e de seres humanos por esses artrópodes. Epidemias de tifo e 

febre veiculadas por piolhos são afetadas pela melhoria na higiene 

pessoal. Elas são transmitidas pelo piolho que não pode persistir em 

pessoas que regularmente tomam banho e têm suas roupas íntimas 

lavadas com freqüência. 

− Transmissão baseada na água – Uma doença é dita baseada na água quando o 

agente patogênico tem parte de seu ciclo de vida em um caracol ou outro animal 

aquático. Todas as doenças baseadas na água são provocadas por um verme 

parasita (helminto) que depende de um hospedeiro intermediário para completar 

seu ciclo de vida. O grau da doença depende do número de vermes adultos que 

afetam o paciente e a importância desta doença é avaliada em função da 
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intensidade da infecção e do número de pessoas infectadas – a esquistossomose é 

o exemplo clássico desta doença. 

 

− Transmissão por um inseto vetor - a quarta via é aquela em que a transmissão é 

feita por insetos que são procriados na água – malária, febre amarela e dengue, 

são exemplos de doenças transmitidas por insetos que procriam na água. 

 

O Quadro 4.18 mostra a classificação proposta por Bradley para as infecções 

hídricas e as estratégias mais eficazes para a prevenção de cada uma das categorias 

de transmissão propostas (FEACHEM, 1983b). 

 

Quadro 4.18 -  Estratégias de prevenção apropriadas para cada via de 
transmissão. 

Via de transmissão Estratégia preventiva 

Hídrica 
Melhorar a qualidade da água para consumo humano. 
Prevenir uso casual de outros mananciais inadequados. 

Relacionadas com a 
higiene 

Aumentar uso da água 
Melhorar o acesso e a disponibilidade do abastecimento 
doméstico de água. 
Melhorar hábitos higiênicos 

Baseada na água 
Diminuir a necessidade de contato com água infectada.* 
Controlar a população de caracóis * 
Reduzir a contaminação de água superficial por excretas**. 

Por um inseto vetor 

Melhorar a gestão da água superficial 
Destruir criadouros de insetos 
Diminuir a necessidade de visitar locais de procriação de 
insetos 
Usar tela mosquiteira 

Fonte: adaptado de Feachem (1983b). 

*  Aplicado à esquistossomose apenas 
** As estratégias preventivas apropriadas dependem de ser determinado o ciclo 

de vida de todos os vermes que tem parte de seu ciclo de vida ligado a água. 

 

A classificação inicial proposta por Bradley foi posteriormente revisada para 

adequar as doenças às categorias que melhor representassem o impacto de 

intervenções específicas de melhoria do uso da água na saúde da população. Assim, 

todas as infecções do tipo feco-oral de transmissão hídrica e relacionadas com a 

higiene foram agrupadas em uma única categoria. A segunda categoria foi reservada 
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para as infecções que são devidas exclusivamente à insuficiente quantidade de água; 

são compostas pelas infecções de pele e olhos e pelas doenças associadas à 

infestações por piolhos. O Quadro 4.19 apresenta a classificação proposta, as mais 

freqüentes infecções associadas à água e identifica o tipo de organismo patogênico 

de cada infecção. 

 

Quadro 4.19 -  Classificação ambiental das infecções relacionadas com a água. 

Categoria Infecção Agente 
Patogênico 

FECO-ORAL 
(transmissão hídrica ou 
relacionada com a higiene) 
 

Diarréia ou disenteria 
Disenteria amebiana 
Balantidíase 
Enterite por Campylobacter 
Cólera 
Diarréia por E. coli  
Giardíase 
Diarréia por rotavírus 
Salmoneloses 
Shigueloses (disenteria bacilar) 
Yersiniose 

Febres entéricas 
Tifóide 
Paratifóide 
Poliomielite 
Hepatite A 
Leptospirose 
Ascaridíase 
Tricuríase 

 
Protozoário 
Protozoário 
Bactéria 
Bactéria 
Bactéria 
Protozoário 
Vírus 
Bactéria 
Bactéria 
Bactéria 
 
Bactéria 
Bactéria 
Vírus 
Vírus 
Espiroqueta 
Helmintos 
Helmintos 

RELACIONADA COM A 
HIGIENE 
a. Infecções da pele e olhos 
 
 
b. Outras 

 
Doenças infecciosas da pela 
Doenças infecciosas dos olhos 
 
Tifo veiculado por piolho (Rickettioses) 
Febre relacionada com piolho 

 
Miscelâneaa 
Miscelânea 
 
Rickettsias 
Spiroquetas 

BASEADA NA ÁGUA 
a. Penetração pela pele 
 
b. Por ingestão 

 
Esquistossomíase 
 
Clonorquíase 
Faciolíase 
Paragonimíase 
Outras 

Helmintos 

TRANSMISSÃO POR 
INSETO VETOR 
a. Picadura próximo à água 
 
 
b. Procriam na água 

 
 
Filaríase 
Malária 
 
Viroses transmitidas por mosquito 

Febre amarela 
Dengue 

 
 
Helminto 
Protozoário 
 
 
Vírus 
Vírus 

Fonte: adaptado de Feachem (1983b) e Heller (1997). 
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Análoga à classificação ambiental das infecções relacionadas à água foi 

desenvolvida uma classificação para as excretas. Contudo, as infecções relacionadas 

às excretas são mais difíceis de serem classificadas que as infecções associadas à 

água. Uma doença relacionada às excretas está unicamente relacionada às excretas 

humanas – urina e fezes – e, desta forma, foram descritos dois mecanismos de 

transmissão indicados no Quadro 4.20. 

 

Quadro 4.20 -  Mecanismos de transmissão das doenças relacionadas com as 
excretas 

Tipo de Transmissão Forma de transmissão 

via excreta infectada 
O agente patogênico está livre no ambiente e presente 
nas fezes ou urina de indivíduos infectados. 

por um inseto vetor 
Por inseto que visita excreta para procriar, ou pode 
mecanicamente carrear agentes patogênicos para o 
alimento ou um vetor inseto de um agente patogênico 

Fonte: adaptado de Feachem (1983b). 

 

A maioria das infecções relacionadas às excretas é propagada pela urina e 

fezes de um individuo infectado. A Filaríase brancrofti é exceção, pois em algumas 

partes do mundo é transmitida por numerosas espécies de mosquitos, das quais as 

mais importantes são Culex fatingans, Culex pipiens, Aedes polynesiensis e, 

principalmente, Culex quinquefasciatus que prolifera no esgoto ou em águas 

altamente poluídas. Existem algumas evidências que outros mosquitos, por exemplo, 

Anopheles sp. e Aedes aegypti – estão se adaptando para propagarem-se em águas 

poluídas de ambientes urbanos onde há pouca disponibilidade de água limpa. Se esta 

tendência se confirmar convém lembrar que será necessário adicionar também 

malária, febre amarela e filaríase como infecções relacionadas às excretas, mas que 

não são excretadas. Contudo, todas as infecções relacionadas às excretas são também 

relacionadas à água exceto ancilóstomos, estrongiloides, e tênias. Várias infecções 

relacionadas à água não estão relacionadas às excretas, por exemplo, infecções da 

pele, tracoma e malária. 

Coube a Feachem et al., (1983a) revisarem os estudos anteriores e proporem 

uma única classificação para as infecções relacionadas à água e às excretas. Nesta 

nova classificação as doenças foram agrupadas em seis categorias como mostra o 

Quadro 4.21. 
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Esta classificação foi um avanço em relação às anteriores que separavam as 

doenças relacionadas à água das relacionadas às excretas. Como as doenças tanto 

podem estar associadas à água como às excretas, a implantação integrada e a correta 

manutenção e operação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário, a longo prazo, constituem a melhor forma para seu controle. 

Feachem et al., (1983a) descreveram as categorias das doenças relacionadas 

às excretas das seguintes categorias: 

− Doenças feco-orais não bacterianas – as melhorias na disposição das excretas têm 

diferentes impactos sobre as doenças feco-orais. Algumas dessas infecções, 

causadas por vírus, protozoários e helmintos, podem ser facilmente transmitidas 

pessoa-a-pessoa sempre que as condições de higiene doméstica e pessoal não 

forem ideais. As alterações nos métodos de disposição das excretas têm pouco 

efeito na incidência dessas doenças, exceto se acompanhadas por mudanças na 

higiene pessoal e doméstica – ações que dependem de melhorias no 

abastecimento de água e das habitações. Portanto, o controle destas doenças 

exige que sejam priorizadas ações de educação em saúde. 

 

− Doenças feco-orais bacterianas – Para as doenças feco-oral causadas por 

bactérias, a via de transmissão pessoa-a-pessoa é a mais importante, mas há 

outras vias com probabilidades de transmissão, tais como contaminação de 

alimentos e fontes de água com material fecal. Alguns dos agentes patogênicos 

dessa categoria, notadamente Campylobacter, Salmonella e Yersinia, também são 

eliminados nas fezes de animais e pássaros e, portanto, podem atingir 

comunidades com elevado padrão sanitário. 

 

− Helmintos do solo – esta categoria contém várias espécies de vermes parasitas 

cujos ovos são eliminados nas fezes. Eles não são imediatamente infectantes, pois 

necessitam um período de desenvolvimento em condições favoráveis, usualmente 

em solos úmidos. Então, eles alcançam seu próximo hospedeiro humano ao ser 

ingerido, por exemplo, em vegetais ou pela penetração pelo pé. Uma vez que os 

ovos não são imediatamente infectivos, a higiene pessoal tem pouco efeito em 

sua transmissão, mas a disposição das fezes em unidades sanitárias adequadas 

ajuda a evitar a contaminação fecal do piso, quintal ou solo e, desta forma, limita 

a transmissão. Entretanto, se a unidade sanitária não for mantida em boas 
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condições de higiene, o piso pode tornar-se contaminado e servir como meio para 

a transmissão de doenças. Os ovos desses vermes podem sobreviver por meses 

entre hospedeiros, por isso é essencial que seja feito um adequado tratamento das 

excretas antes do reuso das excretas no campo. 

 

− Teníases – a tênia da carne de vaca, Taenia saginata, e a tênia da carne de porco, 

T. Sólon, vivem como vermes adultos no intestino do homem. Os ovos são 

eliminados nas fezes humanas e precisam ser ingeridos pelo gado ou porcos – 

dependendo da espécie – nos quais eles desenvolvem a forma de cistos, 

geralmente no músculo, e em vários outros sítios. O homem é reinfectado pela 

ingestão de cistos em carne crua ou mal cozida. A prevenção da transmissão é 

feita pela disposição das excretas humanas em unidades sanitárias adequadas, nas 

quais o gado ou os porcos não têm acesso; ou pelo tratamento adequado do 

esgoto para posterior uso como fertilizante em plantações ou pastagens. 

− Helmintos hídricos – todas as doenças baseadas na água são causadas por 

helmintos os quais são eliminados pelas excretas e precisam passar um estágio de 

seu ciclo de vida no corpo de um hospedeiro aquático, usualmente um caramujo, 

para então, reinfectarem o homem através da pele ou quando da ingestão de 

peixes, caranguejos e camarões mal cozidos. A prevenção baseia-se no uso de 

apropriados métodos de disposição para controlar e evitar que excretas não 

tratadas alcancem a água na qual vivem hospedeiros aquáticos. Em todos os 

casos, exceto Schistossoma mansoni e S. haemotobium, as fezes de animais são 

fontes de infecção e, portanto, as medidas sanitárias tomadas para controle das 

excretas humanas podem apresentar resultados parciais. Um ovo pode 

multiplicar-se no caramujo hospedeiro e produzir milhares de larvas, por isso, 

para manter a transmissão da doença é suficiente baixo nível de contaminação 

fecal. 

 

− Doenças transmitidas por insetos – Eles são de dois tipos principais, o 

primeiro, inclui o grupo de mosquitos Culex pipiens, encontrado em quase 

todo o mundo, ao qual procria em águas altamente poluídas, por exemplo, 

tanques sépticos e fossas negras sobrecarregadas, e transmitem a Filaríase 

Bancroftian. No segundo estão as moscas e baratas que procriam nos locais 

em que as fezes estão expostas. Elas carregam organismos patogênicos em 
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seu corpo e no trato intestinal. Devido ao seu aspecto desagradável, estes 

organismos são indesejáveis nas residências; contudo, sua importância na 

transmissão de agentes patogênicos excretados é incerta. 

 

O impacto potencial dos melhoramentos do saneamento básico e higiene 

pessoal, em várias categorias das doenças relacionadas com as excretas, está 

resumida no Quadro 4.22. Para a maioria destas doenças, o melhoramento na 

disposição das excretas é somente uma das várias medidas necessárias para seu 

controle: é essencial que pessoas de todas as idades usem banheiros e que eles sejam 

mantidos sempre limpos. A disposição das excretas das crianças é tão importante 

quanto a dos adultos. Estudos freqüentemente têm falhado em detectar os efeitos 

benéficos da melhoria no saneamento porque embora haja presença de banheiros, ou 

eles não são mantidos limpos, ou não são usados pelas crianças ou pelos adultos. 

 

Quadro 4.22 -  Potencial para Controlar as infecções relacionadas às excretas 
através de melhorias no saneamento e higiene pessoal. 

Categoria de doenças 
Impacto do 

saneamento apenas 
Impacto da higiene 

pessoal apenas 

Feco-orais não bacterianas Pequeno Grande 

Feco-orais bacterianas Fraco a moderado Moderado 

Helmintos do solo Grande Pequeno 

Teníases Grande Pequeno 

Helmintos hídricos Moderado Pequeno 

Doenças transmitidas por insetos Fraco a moderado Pequeno 

Fonte: adaptado de Feachem (1983b). 

 

Entretanto, em projetos com intervenções simultâneas de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário, o uso das duas classificações pode causar confusão, 

pois muitas infecções relacionadas à água são associadas às excretas e a maioria das 

infecções ligadas às excretas está relacionada à água. Por isso, Feachem (1983b) 

propôs uma nova classificação em que as doenças foram agrupadas conforme a 
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semelhança de suas características epidemiológicas e de maneira a evidenciar o grau 

de importância de cada medida de prevenção (abastecimento de água, disposição de 

excretas ou comportamento higiênico) sobre cada grupo de doenças. 

Esta nova classificação denominada agrupou as doenças da seguinte forma: 

− Diarréias e febres entéricas; 

− Poliomielite e hepatite A; 

− Verminoses sem hospedeiros intermediários; 

− Verminoses com estágios intermediários em porco ou gado; 

− Verminoses com estágios intermediários na água; 

− Infecções na pele e olhos e aquelas veiculadas por piolhos; 

− Infecções transmitidas por insetos associados com a água. 
 

O Quadro 4.23 apresenta a importância relativa de cada medida de controle 

em relação às doenças e sua importância para a saúde pública. A seguir é feita uma 

breve discussão sobre cada grupo desta classificação. 
 

Diarréias e Febres Entéricas 

Este é o mais importante grupo de infecções relacionadas à  água e às 

excretas. As doenças diarréicas são causadas por uma variedade de vírus, bactérias e 

protozoários excretados e estão associadas à transmissão via feco-oral, transmissão 

hídrica e relacionadas com a higiene. Em condições de extrema pobreza, o modo 

predominante de transmissão das doenças está ligado à higiene e limpeza - p.e. 

pessoa-a-pessoa via mãos, alimentos, utensílios etc. Por isso alguns estudos têm 

mostrado que somente melhorias na qualidade da água não são acompanhadas por 

redução na incidência de doenças diarréicas – é preciso associar disponibilidade de 

água e educação em saúde. 

 

Poliomielite e Hepatite A 

Poliomielite e Hepatite são infecções diferentes, mas compartilham várias 

características epidemiológicas em comum: 

− A transmissão é feco-oral com baixa dose infectiva; 

− A infecção usualmente confere imunidade permanente, e 

− A transmissão continua inalterada sob condições de ótimo abastecimento de 

água, disposição de excretas e higiene. 
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Quadro 4.23 -  Classificação das Infecções relacionadas com a Década 
Internacional do Abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário e o impacto das medidas de controle para a saúde 
pública. 

Legenda:  0 – não importante 
  1 – pouca importância 
  2 – moderada importância 
  3 – grande importância 
Fonte: adaptado de Feachem (1983). 
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A via de transmissão hídrica ocorre, mas é de limitada importância 

comparada com a transmissão pessoa-a-pessoa. A prevenção da poliomielite é 

alcançada pela vacinação, no entanto ainda se espera uma vacina contra a hepatite A. 

A ausência da vacinação pode favorecer o aparecimento de vários casos de 

poliomielite. 

 

Vermes sem hospedeiro intermediário 

Vários helmintos excretados que infectam o homem não necessariamente 

possuem hospedeiros intermediários. Os vermes adultos vivem no intestino do 

homem, e seus ovos ou larvas são eliminados principalmente nas fezes. Os ovos de 

Ascaris e de Trichuris precisam permanecer em ambiente adequado por 1,5 a 6 

semanas antes de se tornarem infectantes. A reinfecção é, então, oral, pela ingestão 

de alimentos ou impurezas contaminadas com ovos infectados. Os ovos dos vermes 

também se desenvolvem em ambientes quentes, solo úmido. Após uma semana, ou 

mais, são formadas larvas que causam reinfecção pela penetração através de falhas 

na pele, usualmente pelos pés. 

 

Vermes com estágios intermediários em porcos ou gado 

As tênias do gado e do porco (Taenia saginatta e T. solium) são parasitas com 

ciclos de vida que, teoricamente, são fáceis de serem interrompidos através da gestão 

correta das fezes humanas. Os vermes adultos vivem somente no intestino do homem 

e os ovos, contendo segmentos de vermes, são eliminados pelo ânus, usualmente nas 

fezes. Esses ovos, se ingeridos por boi ou porco (para T. saginatta e T. solium, 

respectivamente), incubam e formam larvas encistadas nos músculos, língua, fígado 

ou outros locais. O homem é reinfectado pela ingestão de carne de vaca ou porco, 

que contenham cistos por terem sido inadequadamente cozidas. 

 

Vermes com hospedeiros intermediários aquáticos 

Este grupo de vermes infecta o homem somente após ter passado por um 

estágio de desenvolvimento em um ou mais hospedeiros aquáticos. Entre essas 

infecções está a esquistossomose de grande importância para a saúde publica em 

muitos países, e infecções como clonorchiasis. 

As formas de transmissão desses vermes podem ser agrupadas em: 

− reinfecções percutâneas; 
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− reinfecções de transmissão hídrica e, 

− reinfecções de peixes ou plantas aquáticas. 

 

Reinfecção percutânea 

Esta categoria é representada apenas pela esquistossomose. O controle 

de resíduos, combinado à redução do contato com a água, com implantação de 

locais para banho ou lavagem de roupa; manutenção da urina e fezes fora das 

lagoas canais ou rios; eliminação do caramujo hospedeiro através de meios 

físicos e químicos, além do tratamento de toda a comunidade, são as principais 

medidas para prevenir a excreção de ovos viáveis. A transmissão hídrica 

também pode ocorrer, porém é de pouca importância. O controle da 

esquistossomose é um complexo problema sanitário, motivo pelo qual, simples 

projetos de água e esgoto não devem ter impacto significativo. No caso de a 

esquistossomose ser a infecção-alvo para um específico projeto de água e 

esgoto, é preciso ser desenvolvida uma estratégia que incorpore outros 

métodos de controle – como quimioterapia e controle do caramujo – baseado 

em detalhado conhecimento da ecologia parasito-hospedeiro para aquele local 

determinado. 

 

Reinfecção veiculada pela água 

O verme da guiné, Dracunculus medinensis possui um hospedeiro 

intermediário aquático, porém a reinfecção é sempre e somente por 

transmissão hídrica. Os vermes fêmeas amadurecem na profundeza dos tecidos 

e depois migram para se alojarem subcutaneamente em um membro. 

Numerosas larvas se desenvolvem dentro do corpo da fêmea e induzem o 

surgimento de uma vesícula na pele, a qual se rompe e solta as larvas sempre 

que o verme sente a presença da água. O ciclo de vida das larvas continua caso 

elas alcancem água com crustáceos (copépode) do gênero Cyclops que delas se 

alimentam. O desenvolvimento do terceiro estágio da larva tem lugar no corpo 

do copépode e poderão infectar o homem. O verme da guiné é responsável por 

infecção relacionada à água, denominada Dracontíase que pode ser erradicada 

com simples melhoramento do abastecimento de água. Medidas, como por 

exemplo, a construção de um parapeito em torno do poço que impossibilite a 

entrada de larvas seja em poços ou em outros mananciais; ou medidas para 
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remover copépodes da água – como filtração lenta em areia – impedirão a 

transmissão do verme da guiné. 

 

Reinfecção veiculada por alimentos 

Algumas variedades de vermes, principalmente os trematóides, têm 

dois estágios intermediários aquáticos, o segundo deles envolve diretamente o 

homem que, conseqüentemente pode ser infectado. Todas elas são zoonoses 

para as quais o homem é apenas um dos hospedeiros definitivos. Os ovos são 

eliminados pelas fezes humanas, portanto, excelentes condições sanitárias não 

são suficientes para evitar a transmissão. A prevenção depende primeiramente 

da higiene dos alimentos. Em áreas nas quais a transmissão está relacionada à 

prática do uso de excretas humanas como fertilizante em lagoas com plantas 

aquáticas ou lagoas de peixes – por exemplo, a fertilização de lagoas de carpas 

promove a transmissão da Clonorquíase – pode ser esperada redução 

substancial da transmissão através de melhorias no tratamento das excretas 

antes da disposição em corpos de água. 

 

Infecções relacionadas com a pele, olhos e veiculadas por piolhos 

Este grupo é composto por infecções que não estão relacionadas às excretas e 

nem são veiculados pela água, mas são transmitidas em situações de inadequada 

higiene pessoal. São comuns infecções fúngicas superficiais associadas a vários tipos 

de septicemia da pele e úlcera de origem bacteriana; em algumas regiões a 

prevalência da escabiose atinge mais de 50 por cento das crianças em idade escolar e 

os abrigos na pele feitos pelos ácaros são infectados por bactérias. A transmissão 

dessas infecções da pele acontece com contato intimo – pele com pele, via roupas de 

vestir ou pela roupa de cama. 

As infecções dos olhos são grande problema de saúde pública em quase todos 

os países em desenvolvimento; a mais importante delas é o Tracoma – 

particularmente prevalente em áreas áridas. O Tracoma freqüentemente leva à perda 

progressiva da visão e algumas vezes à cegueira. Várias formas de conjuntivites, 

especialmente as bacterianas agudas, também são comuns, porém sem graves 

conseqüências clínicas. A transmissão é direta, olho-a-olho através do contato dos 

dedos que transferem a carga infectiva e, também através de roupas ou de moscas. 
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O tifo exantemático epidêmico, ou tifo transmitido por piolho, é uma doença 

severa, causada pela Rickettsias prowazekii e transmitida homem a homem pelo 

piolho da espécie Pediculus humanus humanus. Ele ocorre em epidemias periódicas 

através do mundo, especialmente entre as comunidades pobres, e em locais em que o 

clima frio ou a altitude compelem as pessoas a vestirem roupas que raramente são 

lavadas. O risco de surto dessa infecção é reduzido quando é pequeno o nível de 

infestação por piolhos na comunidade; redução que é facilmente obtida com a 

melhoria da higiene corpórea (banhos) e da lavagem das roupas. 

 

Infecção transmitida por insetos associados à água 

Este grande grupo, de alta importância para a saúde pública, é composto por 

infecções transmitidas por moscas ou mosquitos que procriam na água e atacam 

pessoas que transitam próximas às coleções de água. Neste grupo quatro infecções 

merecem destaque: malária, febre amarela, dengue e filaríase bancroftian. A malária 

é uma das mais graves e difundidas doenças de nosso tempo. Ela é causada pelos 

protozoários Plasmodium vivax, P. malariae, P. falciparum e P. ovale e é transmitida 

por várias espécies de mosquito Anopheles. A redução dos sítios de procriação do 

Anopheles requer detalhado conhecimento da ecologia da principal espécie do vetor 

existente em determinado local. Os projetos de abastecimento doméstico de água têm 

baixa capacidade para reduzir o número de lugares que servem de criadouros. Em 

algumas áreas áridas, a transmissão da malaria é sazonal e ocorre somente quando as 

chuvas formam locais adequados para a procriação. Nessas áreas, um abastecimento 

de água composto por tanques, cisternas ou poços sem proteção pode estender o 

período de transmissão da malária durante a estação seca. A febre amarela e a dengue 

são analisadas em conjunto por serem causadas por vírus transmitidos, 

principalmente em áreas urbanas, de homem para homem pelo mosquito Aedes 

aegypti. O Aedes aegypti é um mosquito doméstico que procria em quase toda 

pequena coleção de água de chuva ou depósitos de água limpa. Os locais favoritos 

incluem jarros, tubulações, calhas, cisternas e pneus de automóveis. Um sistema de 

abastecimento de água contínuo – que elimine a necessidade de armazenamento, 

aliado aos sistemas de drenagem urbana e de coleta, bem como afastamento e 

disposição de excretas – podem reduzir os sítios de procriação desses insetos, embora 

não afetem os locais em que são depositadas e águas de chuva. A Filaríase 

Bancroftian é uma infecção veiculada por mosquito cuja transmissão pode ser 
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reduzida por meio do abastecimento de água e esgotamento sanitário. Na costa este 

da África, no nordeste da África, no meio este da Ásia e América Latina ela é 

transmitida principalmente por mosquitos Culex pipiens e particularmente pelo Culex 

quinquefasciatus. Esse mosquito é um dos maiores incômodos noturnos em muitas 

cidades tropicais e podem ser procriados em águas altamente poluídas. Quando a 

vazão de água distribuída em uma cidade aumenta sem que haja aumento simultâneo 

de adequado esgotamento sanitário, drenagem e sistema de disposição das águas 

servidas são criados muitos locais com água estagnada e poluída. Os tanques 

sépticos, fossas negras e fossas extravasadas tendem a proliferar em cidades tropicais 

com rápido crescimento. Essa situação propicia a criação de locais adequados à 

formação de criadouros para o Culex quinquefasciatus, com conseqüente aumento da 

população de insetos. Este incremento pode levar ao aumento da transmissão da 

Wuchereria brancrofti resultando aumento da prevalência e da gravidade da 

infecção, as quais começam a surgir - com freqüência e em grupos de menor idade - 

casos com conseqüências clínicas graves (elefantíase e hidrocele). 

 

O Quadro 4.23 apresentou as infecções relacionadas ao abastecimento de 

água, esgotamento sanitário e educação em saúde; a soma dos valores de cada coluna 

serve como orientador, embora grosseiro, da importância relativa de cada medida 

preventiva considerada. O somatório dos valores encontrados nas colunas permite 

verificar quais medidas de controle têm maior impacto sobre o conjunto de doenças 

estudadas: 

 

− Disposição das excretas     25 

− Disponibilidade de água    18 

− Higiene doméstica e pessoal   18 

− Higiene dos alimentos    17 

− Tratamento das excretas    15 

− Qualidade da água    11 

− Disposição e drenagem de águas servidas  6 

 

Revisão Bibliográ  ca

154



 155

A última coluna do Quadro 4.23 classifica, por importância, as infecções em 

relação à saúde pública. Uma relação mais significativa da importância entre as 

medidas de controle consideradas é obtida pela soma dos produtos dos valores de 

cada infecção pelo valor da importância para a saúde pública; esse procedimento leva 

a mesma classificação relativa de importância que é mostrada acima. 

 

Entretanto algumas considerações precisam ser feitas quanto à priorização das 

medidas preventivas: 

 

− O fato de vários elementos atuarem na transmissão das doenças – principalmente 

as de origem feco-oral - conforme mostra a Figura 4.21 – pode indicar que o uso 

de uma única intervenção para romper a transmissão de uma doença resulte em 

insignificante impacto sobre a saúde da população. Esta situação ocorre com 

freqüência em comunidades com grande quantidade de agentes patogênicos 

circulando no ambiente; por exemplo, em áreas nas quais a comunidade tenha 

baixa cobertura de esgotamento sanitário, água para consumo humano 

contaminada com fezes, coleta irregular de resíduos sólidos e inadequadas 

práticas de higiene. Nestas condições é necessário considerar as intervenções – 

abastecimento de água segura, esgotamento sanitário adequado e demais medidas 

– como partes inter-relacionadas de uma rede causal, de tal forma que a 

eliminação de uma única via de transmissão não produzirá efeito algum sobre a 

carga total de doenças; contudo, em outras circunstâncias, tal intervenção pode 

promover alguma resposta adequada. Entretanto, é importante remover as vias 

básicas de transmissão, com fornecimento de água segura para consumo humano 

e implantação adequada de esgotamento sanitário, pois estas intervenções 

constituem pré-requisitos para sucesso das ações subseqüentes para reduzir a 

carga de doenças. 

 

− Segundo Cairncross et al. (2003), os benefícios à saúde da população dos 

projetos de melhorias das condições de abastecimento de água e esgotamento 

sanitários serão maiores quando uma ou mais das seguintes condições forem 

atendidas: 

o Eles fornecerem água potável em cada residência; 
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o O antigo manancial de água estiver mais de um quilômetro das 

residências; 

o A implantação das soluções de esgotamento sanitário ocorrer em áreas 

densamente povoadas; 

o As soluções de esgotamento sanitário atingir toda a comunidade; 

− As instalações de água e esgoto forem utilizadas por todos e especialmente as 

crianças; 

 

− A implantação das melhorias no abastecimento de água e no esgotamento 

sanitário for acompanhada por melhorias nas práticas de higiene pessoal. 

 

− Freqüentemente, gerir ações relativas ao abastecimento de água e esgotamento 

sanitário envolve gerenciar os recursos hídricos de uma comunidade, incluindo o 

controle de insetos vetores de doenças e de helmintos veiculados pelo solo. O 

acesso ao seguro abastecimento de água tem impacto significativo na exposição à 

agentes de algumas doenças baseadas na água, como esquistossomose e de 

doenças veiculadas por vetores, como o tracoma. 

 

− A solução para o problema da disposição das excretas depende da disponibilidade 

de abastecimento de água. Quando não se dispõe de abastecimento de água, via 

rede de distribuição, as soluções para a disposição das excretas são conhecidas 

como sistemas estáticos, isto é sem o transporte hídrico, e têm sua aplicação em 

zonas rurais nas quais a disponibilidade de água é escassa ou ela é de difícil 

obtenção. Quando existe disponibilidade de abastecimento de água, geralmente, 

através de rede de distribuição, o sistema é chamado dinâmico, pois ocorre o 

transporte hídrico das excretas pelas tubulações; essa é a solução utilizada em 

áreas urbanas. O Quadro 24 compara várias tecnologias para disposição de 

esgotos domésticos. Algumas necessitam pouca ou nenhuma água para sua 

operação e são aplicáveis em áreas de baixas densidades, portanto são adequadas 

para a zona rural. Para áreas de média a elevadas densidades, as tecnologias 

requerem água, pelo menos em local próximo. 
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− A dependência entre abastecimento de água, ou o nível de serviço de água, e 

adoção de tecnologia para a disposição de esgotos domésticos podem ser mais 

bem entendida quando for utilizado o conceito de Tecnologias Apropriadas para 

a solução da disposição das excretas. Segundo Rossim e Oliveira Santos (1994), 

tecnologia apropriada é definida como método ou técnica que fornece projeto 

com nível ou qualidade social e ambientalmente aceitável, com todos os 

benefícios à saúde e com menores custos econômicos. A Figura 4.22 mostra uma 

provável seqüência para a disposição de excretas utilizando esta metodologia; é 

possível observar que as soluções a serem adotadas para o esgotamento sanitário 

dependem da quantidade de água disponibilizada à população. 

 

− Apesar do reconhecimento da importância da quantidade da água para a saúde 

humana, as diretrizes e normas internacionais não fornecem as quantidades 

mínimas de água necessárias para manutenção e melhoria da qualidade de vida 

das populações. Inicialmente é importante distinguir: qual a quantidade de água 

necessária para propósitos domésticos, que tenha grande influência sobre a saúde 

e produtividade humana; e quantidade de água necessária para outros usos, tais 

como agricultura, indústria, comércio, transporte, energia e recreação. 

Geralmente a quantidade de água necessária para uso doméstico é muito menor 

do que a quantidade de água para os demais usos. White et al. (1972) 

descreveram três tipos de usos que poderiam ser considerados de uso doméstico: 

consumo (beber e cozinhar), higiene (incluindo necessidades básicas para 

limpeza pessoal e doméstica) e demais usos (por exemplo, lavagem de carro, 

irrigação de gramado). Com base em estimativa da quantidade de água usada por 

mulheres em aleitamento que realizam atividades físicas moderadas, em 

temperaturas acima da média, a quantidade mínima de água necessária deverá ser 

7,5 litros per capita por dia. Esta quota atenderá às necessidades de hidratação da 

maioria das pessoas do mundo. 
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Figura 4.22 -  Fluxograma para disposição dos esgotos domésticos segundo o 

conceito de Tecnologia Apropriada. 
Fonte: adaptado de Kalbermatten et al. (1980). 
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Quadro 4.25 -  Nível de serviço de água e requisitos para promover a saúde. 
 

Nível de Acesso Acesso 
Atendimento de 

Necessidades 
Risco à 
saúde 

 
NENHUM ACESSO 
Quantidade diária de 
água consumida 
freqüentemente é 
inferior a 5 litros por 
habitante. 
 

Mais de 1.000 metros ou 
30 minutos de tempo 
total de coleta e 
transporte de água 

CONSUMO: não pode ser 
garantido 
 
HIGIENE: não é possível (a 
menos que praticada na fonte. 

MUITO 
ALTO 

ACESSO BÁSICO 
Quantidade diária de 
água consumida excede 
a 20 litros por habitante. 

Entre 100 e 1.000 metros 
ou de 5 a 30 minutos de 
tempo total de coleta e 
transporte de água 

 
CONSUMO: pode ser garantido 
 
HIGIENE: lavagem das mãos e 
possível higiene básica de 
alimentos, lavagem de roupa e 
banho difícil de ser garantida a 
menos que feita na fonte. 
 

ALTO 

 
ACESSO 
INTERMEDIÁRIO 
Quantidade diária de 
água consumida de 50 
litros por habitante 
 

Água distribuída através 
de uma torneira coletiva 
ou a menos de 100 
metros ou 5 minutos de 
tempo total de coleta e 
transporte de água 

 
CONSUMO: garantido 
 
HIGIENE: toda a higiene básica 
pessoal e higiene dos alimentos 
garantida; lavagem de roupa e 
banho deveria também ser 
garantida. 
 

BAIXO 

 
ACESSO ÓTIMO 
Quantidade diária de 
água consumida excede 
100 litros por habitante. 
 

Água distribuída através 
de múltiplas torneiras e 
feita de maneira 
contínua. 

 
CONSUMO: todas as 
necessidades atendidas 
 
HIGIENE: todas as 
necessidades atendidas. 
 

MUITO 
BAIXO 

 
Fonte: adaptado de Howard e Bartram (2003). 

 

− As necessidades básicas de água para a higiene pessoal são de difícil 

determinação, pois o volume usado nas residências depende da acessibilidade à 

fonte e são calculados a partir da: distância e tempo para a coleta e transporte da 

água da fonte à residência, confiabilidade e custo para sua obtenção. A 

acessibilidade pode ser classificada conforme o nível de serviço. O Quadro 4.25 

mostra um resumo da classificação dos níveis de diferentes serviços que poderão 

atender às exigências de manutenção da saúde e, também, as intervenções 

necessárias para maximizar ganhos para a saúde. 
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− Segundo Esrey et al., 1991, a melhoria do acesso à água segura promove 

aumento da quantidade de água usada na residência. Esta hipótese foi verificada 

em vários estudos realizados na África por CAIRNCROSS (1990), 

CAIRNCROSS e FEACHEM (1983b), WELL (1998) e AIGA e UMENAI 

(2002). CAIRNCROSS (1987), demonstraram que o consumo de água em uma 

vila em Moçambique com uma fonte localizada a 15 minutos foi de 12,3 litros 

per capita por dia; e de 3,24 litros per capita por dia em outra vila na qual a coleta 

demandava 5 horas – o excesso de água foi usado principalmente para higiene 

doméstica e pessoal. O autor observou que a diferença de tempo exerce 

influência sobre a quantidade de água somente quando se tem elevadas diferenças 

entre os tempos de coleta, entre efetivamente nenhum acesso a um nível de 

serviço (consumo per capita de 3,24 L/hab) e um nível básico de serviço (12,3 

L/hab). CAIRNCROSS (1987) propõe um modelo para compreensão do papel da 

acessibilidade e o volume de água que é mostrado na Figura 4.23. Se o tempo 

necessário para transporte e coleta de água exceder alguns minutos (cerca de 5 

minutos ou 100 metros da residência), a quantidade de água utilizada decresce 

significativamente. Este gráfico tem um platô de consumo bem definido, dentro 

dos limites de 5 a 30 minutos de transporte e coleta de água ou de cerca de 100 a 

1000 metros de distância entre a residência e a fonte de água. Nesta faixa há 

pouca variação na quantidade de água usada. Além de 30 minutos de tempo de 

transporte e coleta, as quantidades de água utilizadas diminuem próximo ao nível 

necessário apenas à hidratação (cerca de 7,5 L/hab/dia). A distribuição de água 

através de pelo menos uma torneira por residência favorece aumento no consumo 

de água, volume que é ultrapassado apenas quando há rede de distribuição de 

água e atendimento domiciliar via torneiras múltiplas. 

 

− Um estudo desenvolvido em Jinja, Uganda (Tibatemwa et al., 2003) ilustra os 

consumos de água nos vários níveis de serviços de água e que pode ser visto no 

Quadro 4.26. O consumo médio de água distribuída via rede é relativamente alto 

- cerca de 160 L/hab/dia - mas diminui para 50 L/hab/dia quando o abastecimento 

é promovido através de uma simples torneira. Quando o manancial de água está 

localizado fora da residência o consumo diminui ainda mais abruptamente para 

um terço da média do consumo de uma torneira única e a um décimo para 

residências com água atendidas via ligação domiciliar. Portanto, em programas 
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de abastecimento à comunidades carentes a primeira prioridade é assegurar que 

em todas as residências seja atingido o platô indicado na Figura 4.23, ou seja, 

garantir que todos os residentes tenham acesso a água num raio de um 

quilômetro. Não deve ser esperado que haja aumento significativo no consumo 

de água até que seja atingido o nível de acesso ótimo indicado no Quadro 4.25. 

Mesmo com uma única torneira o consumo deverá se manter baixo, pois este 

nível de serviço não permite o uso de dispositivos que consomem água e os 

esforços necessários para sua coleta permanecem alto o suficiente para limitar o 

seu uso em quantidade maior. Uma vez que nas residências o abastecimento de 

água seja realizado por múltiplas torneiras, há significativa variação no uso de 

volumes de água, por conta de mais dispositivos que consomem água e 

economizam tempo e esforço físico para sua obtenção. Deve-se observar que os 

benefícios em cada nível de serviço somente serão atingidos se a água usada 

apresentar risco tolerável para a saúde e se a água for efetivamente usada para a 

higiene pessoal e doméstica. 
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Figura 4.23 -  Tempo de coleta e transporte da água em relação ao consumo de 

água. 
Fonte: adaptado de WELL (1998). 

 

− O impacto das tarifas de água no consumo das populações de baixa renda é 

pouco estudado. CAIRNCROSS e KINNEAR (1993) estudaram o impacto das 

tarifas de água no consumo das populações de baixa renda em bairros pobres de 

Cartum, Sudão. Nesses bairros vendedores ambulantes comercializavam água 

cujos preços variavam em função da distância que tinham que transportá-la. Os 
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resultados indicaram que o consumo de água em cada bairro pobre era quase 

independente da renda da família e, portanto, custava aos mais pobres porção 

maior de sua renda mensal. Considerando, também, que as famílias mais pobres 

de Cartum gastavam 90% da sua renda em comida, ficou claro que sacrificavam 

comida para comprar água. 

 

Quadro 4.26 -  Consumo médio de água em Jinja, Uganda. 

Tipo de abastecimento 
Consumo médio 

(Litros/habitante/dia) 
Nível de Serviço 

Coleta manual de água 15,5 Individual 

Torneira única 50 Misto 

Ligação domiciliar 155 
Dentro de casa 

(múltiplo) 

Mananciais 
tradicionais, fontes ou 
torneiras públicas 

15,8 Comunitário 

Fonte: adaptado de WELL (1998). 

 

− Esta conclusão introduz uma nova dimensão à relação entre saneamento e saúde 

– se o investidor na infra-estrutura sanitária tem como objetivo recuperar seu 

investimento através da tarifa paga pelo usuário, este retorno do investimento 

pode ter efeito na saúde da população, aumentando sua suscetibilidade às 

doenças infecciosas via desnutrição. O efeito negativo provocado pela 

desnutrição pode ultrapassar qualquer benefício conferido pela infra-estrutura 

sanitária (CAIRNCROSS & KINNEAR, 1993). CAIRNCROSS (1997) relata 

também que, no Reino Unido, em 1927, um grupo de famílias de baixa renda foi 

beneficiado por um projeto de “desfavelamento” na cidade de Stockton. Na 

época a taxa de mortalidade não mudou na cidade em geral, mas diminuiu em 

10% nas famílias que permaneceram na favela, e aumentou em 30% nas famílias 

realocadas em casas modernas e bem ventiladas. A explicação para esse fato, por 

parte das autoridades locais de saúde foi essas famílias terem precisado arcar com 

os custos da nova residência e, assim, terem utilizado menor proporção da renda 

familiar para a aquisição de alimentos. 

− A confiabilidade do abastecimento também pode influenciar as quantidades de 

água usadas pela população. Howard et al. (2002) descrevem que, em Nova Deli, 
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Índia, famílias de baixa renda estão expostas a maior risco devido à 

descontinuidade ou seja, intermitência do abastecimento de água. Como essas 

famílias têm poucos recursos, também têm pequena capacidade para armazenar 

grandes volumes de água, e conseqüente uso de menores volumes de água e 

prejuízos à higiene pessoal e doméstica. Esta situação pode ser agravada pelas 

precárias condições em que a água é armazenada. Howard et al. (2002) lembram 

que para serem investigados os padrões de consumo em um sistema de 

abastecimento de água, deve ser verificada a relação entre os volumes usados nos 

diferentes níveis de serviço. O volume de água para usuários dos mais baixos 

níveis de serviço pode ser reduzido devido ao consumo excessivo das residências 

com elevado nível de serviço. 

 

− Quatro problemas são de extrema gravidade em sistemas de abastecimento de 

água que apresentam intermitência: 

 A população é forçada a armazenar água dentro ou próximo das 

residências, o que eleva os riscos de doenças veiculadas por vetores, 

como a dengue. 

 A população procura fontes alternativas de abastecimento como 

fontes na proximidade das residências ou escavam poços rasos. 

 A presença de vendedores de água que se valem da precariedade dos 

serviços de abastecimento, para estabelecerem um serviço 

complementar, que muitas vezes utilizam a água produzida no próprio 

sistema porém com difícil controle sanitário. 

 A possibilidade de contaminação da água dentro da rede de 

distribuição após o retorno da operação de um setor de abastecimento 

que se encontrava sem água (WELL, 1998). 

 

Os níveis de acesso indicados no Quadro 4.25 também podem ser 

interpretados quanto à segurança da água na residência. O grupo sem qualquer acesso 

à água, efetivamente não tem qualquer segurança da água consumida, por que: as 

quantidades de água coletada são baixas, são excessivos os esforços feitos para 

aquisição da água e não há como assegurar a qualidade da água usada. O grupo com 

acesso básico tem regular segurança da água na residência, pois a água é 
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razoavelmente contínua e a qualidade da água pode ser garantida devido ao uso de 

manancial protegido durante seu manuseio. O grupo com acesso intermediário tem 

segurança efetiva da água residencial, uma vez que há disponibilidade de água para 

atender às necessidades domésticas e a qualidade pode ser assegurada. Entretanto, a 

intermitência no abastecimento de água exige estratégias domésticas para o 

problema. O grupo com ótimo acesso também tem ótima segurança da água 

residencial com quantidade, qualidade e continuidade adequadas para as 

necessidades domésticas. 

 

Muitos dos benefícios à saúde provêm do uso adequado da água e de bons 

hábitos de higiene, pois somente a melhoria da infra-estrutura sanitária não é capaz 

de maximizar os ganhos para a saúde da comunidade. Howard (2002) relata que 

terem encontrado países com abundante disponibilidade de água segura e práticas 

pobres de lavagem das mãos e de higiene em geral. Nestas situações, somente as 

intervenções para a melhoria da higiene pessoal e doméstica têm conseguido 

melhorar a saúde da população, independente das condições socioeconômicas ou do 

nível de serviço. Portanto, em situações de precários níveis educacionais, a educação 

em saúde pública tem que fazer parte dos projetos de abastecimento de água. 

 

O objetivo da saúde pública é a eliminação de toda transmissão evitável de 

doença infecciosa; assim, deve-se garantir que o abastecimento de água seja 

adequado, contínuo e seguro para toda a população. A forma para serem obtidos os 

melhores efeitos sobre a saúde das populações nas áreas urbanas é a implantação de 

sistemas de distribuição de água com o mais alto nível de serviço possível. Para os 

locais onde não seja possível atingi-lo é preciso garantir o melhor nível possível de 

serviço, porém, tendo sempre como meta um sistema de distribuição de água que 

permita a utilização de múltiplas torneiras nas residências, com confiabilidade e 

continuidade e que garanta o abastecimento de água segura. Entretanto, mesmo os 

sistemas de distribuição de água que permitem ótimo acesso via torneiras múltiplas, 

apresentam riscos, que devem ser avaliados e geridos para que a eficiência desse 

benefício seja revertida em saúde para a população usuária. 
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4.18 SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

4.18.1 Introdução 

Os sistemas de abastecimento de água (SAA) têm como função básica: 

captar, tratar a água até atingir determinado nível de qualidade, e distribuí-la na 

quantidade desejada à população, onde quer que ela esteja e durante todo o tempo 

possível, de forma a não haver descontinuidade em seu suprimento. Um SAA é 

composto por diversos componentes que podem ser assim descritos: 

− Manancial – é o corpo de água superficial ou subterrâneo, do qual é retirada 

água para o abastecimento.  O manancial deve fornecer vazão suficiente para 

atender à demanda de água durante todo o período de projeto e, sob o ponto de 

vista sanitário de qualidade, deve ser adequado ao tratamento proposto, de 

maneira que a água produzida apresente um risco tolerável e possa ser usada para 

consumo humano. 

− Reservação de Água Bruta - Pouco comum no Brasil esta unidade pode 

desempenhar o papel de pré-tratamento com vistas à redução do número de 

agentes patogênicos ou diminuição da concentração de determinados 

contaminantes; atuar como unidade de segurança no caso de contaminação 

acidental do manancial e, também, para regularização das vazões entre manancial 

e captação. 

− Captação – é o conjunto de estruturas e dispositivos, construídos ou montados 

junto ao manancial, para retirada de água destinada ao sistema de abastecimento 

de água. 

− Adução de Água Bruta – conjunto de tubulações destinado a conduzir a água 

desde a captação até a unidade de tratamento da água. 

− Tratamento – conjunto de unidades destinado a tratar a água para adequar suas 

características aos padrões de potabilidade e não apresentar riscos à saúde 

humana. 

− Adução de Água Tratada – conjunto de tubulações destinadas a conduzirem 

água entre as unidades que precedem a rede de distribuição. Não distribuem água 

aos consumidores. 
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− Reservação de Água Tratada – ou simplesmente reservação, é o elemento do 

SAA destinado a regularizar as variações entre as vazões de adução e distribuição 

e condicionar as pressões na rede de distribuição. 

− Distribuição de Água – Esse nome é dado à parte do SAA formada de 

tubulações, estações pressurizadoras e órgãos acessórios destinada a 

disponibilizar água segura para consumo humano, de forma contínua, em 

quantidade e pressão adequadas (MAYS, 2000). 

 

A Figura 4.24 apresenta os componentes do sistema de abastecimento de 

água. 

 

Figura 4.24 -  Esquema de um sistema de abastecimento de água. 
Fonte: Universidade da Água (2009). 

 

Na análise de um SAA, devido à interação entre os componentes, a 

reservação é usualmente avaliada em conjunto com a distribuição de água sob a 

denominação de sistema de distribuição de água (SDA) e a reservação de água bruta 

em conjunto com o manancial, mas sem uma denominação específica (MAYS, 

2000). 

Segundo a NBR 9896/1993 – Glossário de poluição das águas – Sistema de 

distribuição de água “é o conjunto formado pela rede de distribuição, reservatórios e 

estações elevatórias, com a finalidade de fornecer água potável a uma comunidade” 
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(ABNT, 1993). Por sua vez, a Portaria 443/Bsb define sistema de distribuição como: 

“o conjunto formado pela rede de distribuição, reservatórios de distribuição e 

estações elevatórias que recebem água de reservatórios de distribuição” (BRASIL, 

1978b). 

A American Water Works Association (AWWA, 1986) define sistema de 

distribuição de água como todo componente de um serviço de abastecimento de água 

necessário para a distribuição de água final ou potável por meio de reservatórios 

alimentados por gravidade ou através de bombeamento, e que atende aos 

consumidores ou outros usuários através de redes de distribuição. Esses sistemas 

devem ser capazes também de fornecer água para o combate a incêndio e à irrigação 

de jardins. Neste estudo será adotada a definição em ABNT (1993). 

O SDA é o maior bem patrimonial de um serviço de abastecimento de água. 

Segundo MARTINS (1966)* apud YASSUDA (1960) a proporção do custo de 

implantação entre as várias unidades do sistema de abastecimento de água podem ser 

assim descritos: 

Captação:...............2,8% 

Adução:................19,1% 

Tratamento ..........16,6% 

Reservação ..........10,0% 

Distribuição ........51,5% 

 

No Quadro 4.27 são apresentados indicadores atualizados de custos de 

implantação para sistemas de abastecimento de água auferidos pela Companhia de 

Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP (TSUTIYA, 1998** apud 

TSUTIYA, 2004). 

_______________ 

*YASSUDA, E.R.  Contribuição para o Estudo das Vazões de Distribuição em 

Redes de Água Potável. Tese, Faculdade de Higiene e Saúde Publica da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 1960. 

**TSUTIYA, M.T.  Avaliação de custo de sistemas de abastecimento de água. 

Relatório Técnico. Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, 

12 p. SABESP. São Paulo, 1998. 
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O SDA tem sua infra-estrutura dispersa em vasto território, na maioria das 

vezes fica enterrada e tem pouca possibilidade de inspeção, o que constitui enorme 

desafio para a saúde pública. Nos Estados Unidos investigações epidemiológicas têm 

atribuído aos sistemas de distribuição de água a causa dos surtos evidenciando que a 

quantidade de surtos de doenças de veiculação hídrica associadas com problemas nos 

sistemas de distribuição de água tem aumentado, embora o número total de surtos de 

doenças relacionadas com a água decresceu desde 1980. 

 

Quadro 4.27 -  Custos indicativos para as principais unidades de sistemas de 
abastecimento de água. 

Partes 

constituintes 

Custos (%) 

P ≤≤≤≤ 10.000 10.000 < P ≤≤≤≤ 40.000 40.000 < P ≤≤≤≤ 100.000 P > 100.000 

Captação 30 20 8 3 

Adução 8 9 11 11 

Bombeamento 6 5 5 1 

Tratamento 12 9 9 5 

Reservação 6 6 6 4 

Distribuição 38 51 61 76 

Fonte: Tsutiya (2004). 

 

O decréscimo, nos EUA, da quantidade total de surtos de doenças 

relacionadas à água por ano é devida à melhoria nas práticas de tratamento 

necessárias para atender a legislação sanitária vigente (Superficial Water Treatment 

Rule), as quais reduziram o risco de veiculação hídrica de protozoários. Contudo – a 

despeito da rigorosa legislação sanitária sobre qualidade da água estabelecida nos 

EUA, a partir da promulgação da Safe Drinking Water Act (SDWA) em 1974 – não 

há evidência de que tenham conseguido diminuir a proporção de surtos devido a 

fatores relacionados ao sistema de distribuição de água (NRC, 2006) – Figura 4.25. 

Os sistemas de abastecimentos de água historicamente têm sido implantados 

para obter a máxima eficiência hidráulica na distribuição de água, disponibilizar água 

para os consumidores de forma contínua e, também, para combater incêndios. Para 

tanto é necessário assegurar que os sistemas de distribuição operem em níveis 
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satisfatórios de pressão e vazão. Por outro lado, é necessário atender às exigências 

sanitárias para que a qualidade da água distribuída apresente os menores riscos 

possíveis; na maioria das vezes, os cuidados para atender aos requisitos de qualidade 

da água são tomados apenas na água que sai da unidade de tratamento. 
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Figura 4.25 -  Surtos de doenças relacionadas com a água em sistemas de 
abastecimento comunitários nos Estados Unidos. 

Fonte: adaptado de NRC (2006). 

 

Esta visão estreita pode trazer sérias conseqüências para um sistema de 

abastecimento de água. A qualidade da água que sai da unidade de tratamento, em 

seu percurso, pode sofrer profundas alterações, resultado de reações físicas, químicas 

e biológicas. Essas mudanças podem ocorrer por diversas razões, como falhas nos 

processos de tratamento, reações que ocorrem no próprio escoamento da água no 

interior das tubulações e reservatórios, processos de deterioração nos componentes 

do sistema, formação de biofilmes nas tubulações e mistura de águas de diferentes 

mananciais (CHEUNG e RIBEIRO REIS, 2007). 

O sistema de distribuição de água é a barreira sanitária final de proteção da 

água contra a degradação de sua qualidade; portanto, manter a integridade deste 

sistema é vital para garantir água segura para consumo humano. Nada vale o uso de 

mananciais protegidos, estações de tratamento bem projetadas e operadas se os 

sistemas de distribuição possuírem nível de segurança inadequado, que permita a 
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contaminação da água durante seu escoamento através de suas unidades até o 

consumidor final. O Princípio Multi-Barreira é limitado em relação aos sistemas de 

distribuição de água, uma vez que não existem barreiras físicas subseqüentes e por se 

tratar de unidade extremamente vulnerável, cuja gestão exige técnicos habilitados, 

recursos materiais e financeiros e, principalmente, conhecimento dos problemas. Por 

isso é necessário compreender o sistema de distribuição de água de maneira que os 

riscos à saúde pública possam ser identificados, avaliados, monitorados e, medidas 

de controle sejam tomadas o mais rapidamente possível, para manter sua integridade. 

 

4.18.2 Integridade do sistema de distribuição de água 

Muitos fatores afetam a qualidade e a quantidade da água nos sistemas de 

distribuição. Eventos internos e externos ao sistema de distribuição podem degradar 

a qualidade da água com possíveis riscos à saúde pública. A corrosão e a lixiviação 

dos materiais das tubulações, o crescimento de biofilmes e microrganismos 

nitrificantes e a formação de subprodutos da desinfecção são eventos internos, 

potencialmente negativos, ao sistema de distribuição e deveriam ser minimizados. 

O aumento da idade da água dentro do sistema de distribuição potencializa a 

maioria desses problemas. A contaminação do sistema de distribuição por fontes 

externas – que podem penetrar no sistema através de rupturas na infra-estrutura, de 

vazamentos e de conexões cruzadas pode resultar de falhas de construção, de 

retrossifonagem, e de transientes hidráulicos. As atividades de reparo e substituição, 

bem como as características físicas e químicas das tubulações, também podem ser 

importantes rotas para expor o sistema de distribuição à contaminação externa. 

Todos esses eventos atuam para comprometer a integridade do sistema de 

distribuição (NRC, 2006 e CHEUNG e RIBEIRO REIS, 2007). 

A National Academy of Science (NAS) apresentou uma abordagem detalhada 

a respeito da integridade do sistema de distribuição que envolve todos os 

componentes do sistema de distribuição de água e os vários tipos de contaminantes 

que, potencialmente, podem estar presentes (NRC, 2006). Segundo a NAS a 

integridade do sistema de distribuição é definida como tendo três componentes 

básicos: 

− Integridade Física, que se refere à manutenção da barreira física entre o interior 

do sistema de distribuição e o ambiente externo, 
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− Integridade Hidráulica, que se refere à manutenção de desejável vazão, pressão 

de água e idade da água, levando em conta a necessidade de água para consumo 

humano e combate a incêndio, e 

− Integridade da Qualidade da água, que se refere à manutenção da qualidade final 

da água via prevenção da contaminação originada no interior da massa líquida 

nas tubulações.  

 

Esta divisão é importante porque a perda da integridade de cada componente 

tem diferentes causas, conseqüências, métodos para sua detecção e prevenção e, 

claro, diferentes maneiras para recuperá-la. Os fatores importantes na manutenção da 

integridade física de um sistema de distribuição de água incluem a manutenção dos 

componentes dos sistemas, tais como a proteção de tubulações, juntas contra a 

corrosão e a presença de dispositivos para prevenir conexões cruzadas e 

retrossifonamento. A integridade hidráulica depende da apropriada operação do 

sistema para minimizar o tempo de residência e a prevenção de incrustação e 

tuberculização, devido aos produtos da corrosão e ao biofilme aderido às paredes da 

tubulação, que aumentam a rugosidade hidráulica e diminuem o diâmetro efetivo.  

A manutenção da integridade da qualidade da água com vistas a evitar a 

contaminação interna pode envolver o controle de organismos nitrificantes e 

biofilmes via mudança de práticas de desinfecção. Existem também coincidências 

entre os três tipos de integridade. Todos os três estão sujeitos à especificidade do 

sistema, ou seja, são dependentes de fatores específicos locais como qualidade da 

água local, tipos de materiais presentes, áreas servidas e densidade populacional. 

Também certos eventos envolvem a perda de mais de um tipo de integridade – por 

exemplo, retorno devido à retrossifonagem envolve a perda das integridades 

hidráulica e física (NRC, 2005 e 2006). 

 

4.18.3 Componentes de um sistema de distribuição de água 

Um SDA urbano é composto basicamente por três elementos principais: rede 

de distribuição de água; reservação e estações de bombeamento, conhecidas também 

como estações elevatórias, pressurizadoras ou boosters. Estes componentes podem 

ser subdivididos em subcomponentes. Por exemplo, o componente estação de 

bombeamento é constituído pelos subcomponentes estrutural, elétrico, bombeamento 
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e tubulações. A unidade de bombeamento pode também ser dividida em sub-

componentes: bomba, operação, controle, transmissão de força, tubulações e 

acessórios. Em geral ela descreve a hierarquia de construção e instalação das 

unidades do sistema de distribuição de água. 

A rede de distribuição de água é objeto deste estudo, portanto, será 

apresentada nos itens a seguir; quanto aos demais componentes do SDA a literatura é 

extensa na descrição de detalhes técnicos, destaque para Mays, 2000; AWWA, 1986; 

NAS, 2006. 

 

4.19 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

4.19.1 Introdução 

RDA é definida como o conjunto de tubulações e órgãos acessórios 

destinados a atender à demanda de água segura para consumo humano de uma 

população, de forma contínua, em quantidade, qualidade e pressão adequadas. 

Apesar de ser o componente de maior custo de implantação do sistema de 

abastecimento de água, normalmente a RDA contém menos de 2% do volume total 

de água do sistema. 

A importância sanitária da rede de distribuição – elo entre o tratamento da 

água e o consumidor – está na garantia que a água produzida chegará até o 

consumidor sem perda significativa de sua qualidade e que serão atendidos os 

requisitos de quantidade, pressão e continuidade estabelecidos pela legislação 

vigente (PRINCE, 2006). 

 

4.19.2 Características das redes de distribuição de água 

Diferente das demais unidades do sistema, como a captação e o tratamento, as 

redes de distribuição de água, constituem unidades descentralizadas e dispersas, 

geralmente, em toda a área de abrangência do sistema. São unidades pouco visíveis, 

de difícil acesso, inspeção e manutenção, porque geralmente estão enterradas sob as 

vias públicas. 

As redes de distribuição de água são constituídas por tubos e peças, tais 

como, curvas, tês, reduções, registros, válvulas, hidrantes etc. Todos os componentes 

precisam ter resistência suficiente para suportar as pressões internas estáticas e 

dinâmicas, capacidade para resistir aos esforços externos e, também, as variações de 
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pressões e transitórios hidráulicos causados pela abertura ou fechamento rápido de 

uma válvula, hidrante ou partida e parada de uma bomba. 

As pressões na rede nem sempre estão situadas na faixa de pressão 

especificada por norma, entretanto, valores superiores podem ser aceitos desde que 

haja justificativa técnica ou econômica. 

Os esforços externos atuantes sobre as tubulações normalmente são o peso da 

terra sobre o tubo e o carregamento devido ao trânsito de veículos na superfície. 

Portanto, além dos esforços internos, os tubos devem resistir a esses esforços sem 

sofrerem deflexões excessivas, esmagamentos ou ruptura. 

Por outro lado, o escoamento de água tratada através de uma rede de 

distribuição expõe a água tratada a numerosas superfícies. Nenhum material que 

esteja em contato com a água para consumo humano na rede deve promover o 

crescimento de microrganismos ou dissolver alguns contaminantes que possam 

facilitar o crescimento microbiano e prejudicar a qualidade da água tratada. 

Para Ainsworth (2004), no estudo de sistemas de distribuição de água devem 

ser considerados os seguintes aspectos sanitários: 

 

a) Variabilidade da qualidade da água 

A qualidade da água pode ser degradada no sistema distribuidor pois, em seu 

caminho entre a unidade de tratamento e a torneira do consumidor ocorrem reações 

químicas e biológicos que estão relacionadas: 

− ao contato intimo da água com os materiais do sistema de distribuição, 

− à contaminação do sistema distribuidor por fontes externas que ocorre por causa 

de rompimento das tubulações; 

− a vazamentos relacionados com transientes hidráulicos; 

− à manutenção inadequada de reservatórios de distribuição, entre outras coisas 

(GELDREICH, 1996). 

 

Além desses problemas, outros podem ocorrer nas instalações prediais dos 

consumidores os quais,  se não controlados, podem afetar a qualidade da água da 

rede de distribuição. 
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b) Capacidade excessiva 

O sistema de distribuição não deve ter capacidade excessiva,  pois resultarão 

longos tempos de trânsito da água entre a unidade de tratamento e o consumidor.  A 

capacidade excessiva somente é justificada quando ela for  necessária para atender o  

aumento da demanda futura já conhecida. A construção de unidades em etapas é uma 

solução técnica e econômica, por permitir o aperfeiçoamento da utilização de 

recursos financeiros e evitar a ociosidade de instalações. 

c) Baixa vazão, zonas mortas e curtos-circuitos  

Sempre que possível deveriam ser evitados: situações de baixa vazão, 

presença de zonas mortas e curtos-circuitos no sistema de distribuição. Setores com 

baixa vazão de zonas mortas devem ser restringidos tanto quanto possível. As zonas 

mortas e curtos-circuitos no sistema podem causar problemas pela criação de tempos 

longos de residência e de setores no quais podem ser acumulados sedimentos. 

Mudanças na direção do fluxo (fluxo em duplo sentido) em anéis da rede podem 

provocar distúrbios nos depósitos nas tubulações. 

 

d) Pressões negativas 

Situações que levem à pressões negativas sempre devem ser evitadas. Os 

organismos fecais e vírus humanos podem estar presentes na água subterrânea 

próxima à tubulação e durante transientes de baixa ou negativa pressão poderão ser 

arrastados para dentro das tubulações (LeCHEVALLIER., 2003). A modelagem 

matemática pode ser usada para identificar onde, quando e como ocorrem pressões 

negativas. As medidas preventivas, como reforço no sistema, podem então ser 

identificadas e implementadas. Até que tais medidas sejam efetivadas, o serviço de 

abastecimento de água através de seu corpo técnico, responsável por diariamente 

operar a rede, deveria ser informado onde, quando e como pode ocorrer a 

contaminação da rede. Tais situações podem ocorrer onde houver: 

− Residências em áreas de elevada topografia; 

− Propriedades remotas no fim de longos trechos de tubulação; 

− Demandas que sejam  maiores que as demandas projetadas; 

− Tubulações de capacidade inadequada (diâmetro muito pequeno); 

− Tubulações rugosas (por exemplo, tubulações de ferro corroídas ou tubulações 

com excesso de sedimentos); 

Revisão Bibliográ  ca

175



 176

− Falhas em equipamentos (por exemplo, bombas e válvulas). 

 

e) Pressões apropriadas 

Devem ser mantidas pressões em todos os pontos do sistema dentro de uma 

faixa em que a pressão máxima possa evitar rompimentos na tubulação, com  

garantia mínima que a água seja distribuída com vazão adequada para todas as 

demandas esperadas. 

 

f) Abastecimento intermitente 

Em algumas situações, a distribuição de água está restrita a um número de 

horas por dia ou dias por semana. Embora tais sistemas não sejam desejáveis, eles 

são a realidade para significativa proporção da população mundial. O controle da 

qualidade da água em sistemas intermitentes representa um grande desafio para os 

operadores de sistema porque,  com reduzida pressão,  o risco de retrossifonagem 

aumenta significativamente. O risco pode ser elevado em épocas do ano com chuvas 

intensas, quando as condições de mistura do solo aumentam a probabilidade de 

gradiente de pressão que se desenvolva do solo para a tubulação. No abastecimento, 

os mais significativos pontos de risco são áreas nas quais a tubulação passa através 

de estruturas de drenagem ou outros locais onde haja  formação de reservatórios de 

água estagnada. A qualidade da água também pode ser deteriorada no retorno do 

abastecimento de água (após um período de falta de água na rede), quando as 

oscilações podem desalojar o biofilme aderido à superfície das tubulações, com 

conseqüentes  problemas estéticos de qualidade de água. 

Os sistemas intermitentes são muito comuns em muitos países; portanto, é 

importante minimizar os riscos associados à saúde. Compreender o sistema de 

abastecimento de água – sua vulnerabilidade e os perigos que o afetam – é crucial 

para controlar a qualidade da água. Não é exeqüível eliminar todos os resíduos 

gerados após o restabelecimento da água no sistema com intermitência; contudo, é 

possível selecionar áreas de elevado risco e monitorar seu desempenho. Controlar 

perigos nas proximidades das tubulações é mais importante porque o sistema 

intermitente é inerentemente vulnerável a vazamentos e rupturas nas tubulações. 
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4.19.3 Componentes da rede de distribuição de água  

As redes de distribuição de água basicamente são formadas pelas tubulações e 

dispositivos. Na literatura, o sistema de medição e as ligações domiciliares são 

considerados isoladamente da rede de distribuição, apesar de estarem ligados a ela  –  

neste estudo eles foram considerados como parte da rede de distribuição de água e 

deles será realizada uma breve descrição. 

 

4.19.3.1 Tubulações 

Nome dado ao conjunto de tubos e conexões assentados com a finalidade de 

transportar um fluido ou uma mistura deles de um ponto a outro. Tubos são condutos 

fechados, geralmente de seção circular semelhantes a cilindros ocos. Podem 

funcionar como condutos forçados, isto é, o líquido neles  escoa sob pressão 

diferente da pressão atmosférica; são fechados e funcionam sempre totalmente cheios 

de água; ou como condutos livres, que quase sempre apresentam superfície livre do 

nível de água com pressão interna igual à pressão atmosférica (AZEVEDO NETTO 

et al., 1998). Os principais tipos de materiais de que são fabricados os tubos e 

conexões utilizados em sistemas de distribuição de água são: ferro fundido dúctil, 

policloreto de vinila (PVC) e polietileno (PE). Além desses materiais, também são 

utilizadas tubulações de aço com junta soldada ou elástica, ferro fundido cinzento, 

PVC reforçado com fibra de vidro e poliéster reforçado com fibra de vidro e 

fibrocimento. O Quadro 4.28 mostra informações gerais sobre os diversos tipos de 

tubulações usadas em redes de distribuição de água. Informações detalhadas sobre as 

tubulações usadas em redes de distribuição de água podem ser obtidas em AWWA 

(1986), Alembert Jr (1997), Azevedo Netto et al. (1998), Mays (2000), Tsutiya 

(2004), Trifunovic (2006) e Kuroda e Pádua (2006). 

 

4.19.3.2 Dispositivos usados nas redes de distribuição 

Além das tubulações implantadas na maioria das vias públicas é necessário 

que sejam instalados dispositivos que auxiliem a operação e manutenção das redes de 

distribuição. 
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Os dispositivos compostos por válvulas de controle;  por exemplo, válvulas 

redutoras de pressão, válvulas de retenção e válvulas reguladoras, também são 

utilizados para melhorar a eficiência da operação de uma rede com relação às 

pressões, abastecimento de água e custo de energia elétrica. Todos os dispositivos 

necessitam ser projetados e instalados corretamente e necessariamente requerem 

manutenção regular. A correta localização de um dispositivo pode ser efetuada com 

uso de um programa computacional para modelagem de rede de distribuição de água. 

A operação de válvulas pode ser feita de ponto remoto e, necessariamente, deve ser 

realizada de maneira a minimizar os efeitos indesejáveis de transientes hidráulicos. 

É importante que a rede de distribuição tenha acessórios que possam ser 

operados através do uso de práticas de manutenção e operação que, além de 

higiênicas, dispensam mínimo tempo de interrupção da operação. O uso de 

dispositivos com by-pass, conexões com flanges e juntas de desmontagem permite a 

retirada de serviço de válvulas redutoras de pressão e de medidores para a devida 

manutenção. Esta solução possibilita a instalação de uma segunda válvula, de tal 

modo, que sempre existirá uma válvula em uso enquanto a outra estiver  em 

manutenção.As caixas de proteção dos dispositivos devem ter dimensões 

compatíveis com os serviços de manutenção a serem realizados e apresentar 

adequado sistema de drenagem para reduzir a possibilidade de ingresso de 

contaminantes. Todos os acessórios devem ser cadastrados pela área operacional para 

possibilitar a rápida localização e acesso a essas unidades. Os principais acessórios 

usados em distribuição de água são: 

− Dispositivos: 

− de manobra ou de controle; 

− de descarga; 

− redutor de pressão; 

− sustentador de pressão; 

− de entrada ou eliminação de ar; 

− de proteção das redes; 

− de combate a incêndio; 

− Sistema de medição, e 

− Ligações prediais. 
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Esta monografia utiliza o termo dispositivo, ao invés da denominação mais 

simples “válvula” ou “hidrante”, para caracterizar o conjunto de elementos que 

constituem um dispositivo em que a válvula ou o hidrante – apesar de ser o elemento 

mais importante - é apenas um dos seus elementos. Outros elementos que constituem 

os dispositivos são caixa de proteção, acessórios (curvas, válvulas, tês, extremidades 

etc.), tubulações auxiliares (tubulação de drenagem da galeria de águas pluviais) e a 

estrutura de acesso (laje de cobertura, tampão etc.). O detalhamento desses 

dispositivos é importante porque, de hábito, pouco cuidado é dispensado aos aspectos 

técnicos desses órgãos durante o projeto e operação de redes de distribuição. Cada 

dispositivo possui seu próprio esquema de montagem e os cuidados a serem tomados 

são específicos para cada um deles. 

Informações adicionais sobre os dispositivos usados em redes de distribuição 

de água podem ser obtidas em Wiendl (1973), Alembert Jr (1997), Azevedo et al. 

(1998), Mays (2000), Tsutiya (2004) e Trifunovic (2006). Para detalhes sobre 

válvulas é recomendado consultar o fabricante do produto desejado e, quanto aos 

dispositivos de combate a incêndio é sugerido consulta as normas técnicas da ABNT 

e do Corpo de Bombeiros, no Estado de São Paulo ver São Paulo (2004). 

Informações sobre sistemas de medição podem ser obtidas em Hueb (1985), 

Alves et al. (2004a e 2004b), Tardelli Filho (2004), Tsutiya (2004) e Taíra (2007); e 

sobre ligações prediais em Tsutiya (2004). 

 

4.19.4 Tipos de Rede de distribuição de água 

Uma rede de distribuição de água normalmente é composta por dois tipos de 

condutos ou tubulações (ABNT, 1994): 

− Principais: denominados também conduto tronco, tubulação mestra ou primária, 

com maior diâmetro, têm por finalidade abastecer os condutos secundários. Essas 

tubulações são responsáveis pela condução da água desde a saída de reservatórios 

ou unidades de bombeamento até a área de abastecimento. A manutenção da rede 

primária –  usualmente com diâmetros superiores a 200 mm – via de regra é mais 

difícil de ser realizada em comparação com as tubulações secundárias;  os 

operadores precisam estar conscientes dos riscos e danos associados com as redes 

primárias para planejar as intervenções. 
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− Secundárias: demais tubulações da rede de distribuição de água. 

 

4.19.5 Configuração das redes de distribuição de água 

As redes têm diferentes configurações devido à disposição das tubulações 

principais e ao sentido de escoamento nas tubulações secundárias e, desta forma, 

podem ser classificadas como ramificadas, malhadas ou mistas. 

 

4.19.5.1 Rede ramificada 

O abastecimento neste tipo de rede é feito a partir de uma tubulação principal, 

alimentada por um reservatório ou estação elevatória, e a distribuição é feita 

diretamente para os condutos secundários. A Figura 4.26 mostra a configuração de 

uma rede ramificada. Este tipo de rede apresenta várias pontas secas ou mortas – 

extremidades de tubulações em que há grande probabilidade de acúmulo de material 

da rede e estagnação da água, por haver pouca possibilidade de circulação da água. A 

instalação de dispositivos de descarga estrategicamente instalados e sua operação 

periódica constituem medidas necessárias para garantir a qualidade da água 

distribuída. 

 

Figura 4.26 -  Esquema de uma rede ramificada. 
Fonte: Tsutiya (2004). 

 

4.19.5.2 Rede Malhada 

As redes malhadas são compostas por tubulações principais que formam anéis 

ou blocos, de modo a ser  possível abastecer qualquer ponto do sistema por mais de 

um caminho, como mostra a Figura 4.27. Este tipo de rede permite maior 

flexibilidade operacional para atender a demanda e facilidades com a sua 

manutenção, com pouca interrupção no fornecimento de água. Este traçado também 
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tem vantagens em relação à qualidade da água, pois o escoamento da água pode 

ocorrer nos dois sentidos da tubulação, além de não haver formação de pontas 

mortas. 

 

4.19.5.3 Rede Mista 

Esse tipo de rede predomina em nossos sistemas de abastecimento de água; 

ele é composto pela associação de redes ramificadas com redes malhadas. 

 

Figura 4.27 -  Esquema de uma rede malhada com anéis ou malhas. 
Fonte: Tsutiya (2004). 

 

4.19.6 Regimes de fornecimento aos prédios 

O abastecimento de água segura para consumo humano, conforme a 

existência ou não de reservatórios domiciliares, pode ser feito de três formas 

distintas: 

 

4.19.6.1 Regime com regularização da água 

Denominado também regime de abastecimento indireto –  nele, toda a água 

que o prédio recebe é encaminhada para um reservatório domiciliar que tem a função 

de atender as variações de consumo predial e propiciar uma vazão constante da rede 

de distribuição. Este sistema tem a vantagem de permitir a adoção de vazões para o 

dimensionamento da rede de distribuição, que dependem da máxima solicitação 

horária, no dia de maior consumo da cidade. Desta forma, resulta em um sistema de 

condutos com menores diâmetros, de custo relativamente baixo –  em comparação 

com os correspondentes custos das redes que adotam outros regimes de 

fornecimento. Entretanto, têm o grave inconveniente representado pelo reservatório 
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predial, fonte potencial da poluição da água no interior do próprio prédio (LIMA 

FILHO, 1978). 

 

4.19.6.2 Regime sem regularização da água  

Neste regime de abastecimento não há reservatórios domiciliares e cabe à 

rede de distribuição atender às variações de consumo predial. O ramal e a tubulação 

alimentadora predial, que têm inicio no hidrômetro, devem ser dimensionados para a 

vazão máxima instantânea do prédio, pois este conjunto é responsável pelo 

abastecimento de todos os pontos de consumo no prédio. 

Este regime tem a grande vantagem sanitária de não usar reservatórios 

domiciliares. Os condutos da rede de distribuição devem ser dimensionados para 

atender às vazões máximas prováveis que podem ocorrer durante um período, 

geralmente em 99% do tempo. Os ramais prediais são de diâmetros maiores e. desta 

forma. tendem a elevar os custos de implantação das redes de distribuição. 

 

4.19.6.3 Regime misto 

No regime de distribuição híbrido  existe o abastecimento direto e indireto 

dos prédios, em função das circunstâncias. O uso do tipo direto para alguns pontos de 

uso, como enchimento de máquina de lavar roupa, e do indireto para outros, tira 

vantagens de cada regime de abastecimento e, em muitos casos,  constitui a melhor 

solução (TSUTIYA, 2004). 

 

4.19.7 Domínios público e privado 

As instalações prediais de água fria têm as mesmas exigências aplicáveis aos 

sistemas de abastecimento de água e, particularmente, aquelas relativas às redes 

públicas de abastecimento de água, pois podem ser consideradas como parte 

integrante de todo o sistema de abastecimento. Alguns países consideram as 

instalações prediais como parte do sistema público de distribuição de água e, nesses 

casos, cabe ao serviço de abastecimento de água garantir o controle da quantidade e 

qualidade da água até o seu ponto de uso, ou seja, até a extremidade à jusante do sub-

ramal, a partir de onde a água passa a ser considerada água servida. Nesta situação,  

qualquer parte da instalação predial de água  à montante desta extremidade deve 

preservar as características da água para o uso ao qual se destina; esta atividade é 
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responsabilidade da concessionária dos serviços de abastecimento de água; os 

Estados Unidos adotam este critério. No Brasil a fonte de abastecimento destinada à 

instalação de água pode ser via rede pública da concessionária ou qualquer sistema 

particular de fornecimento de água. Quando a fonte é a rede pública considera-se que 

a fonte de abastecimento é a extremidade à jusante do ramal predial. 

Alguns serviços de abastecimento de água deixam explícitas esta separação, 

como o regulamento do Serviço de Abastecimento de Água do município de 

Araçoiaba da Serra/SP: 

 

Art. 21. As ligações de água – que são parte integrante do sistema de 

distribuição de água – constituem patrimônio público do município. Ela tem início na 

tubulação distribuidora, termina imediatamente após o cavalete e, nesse ponto, tem 

início o que para fins deste regulamento, é designado como “ponto de entrega de 

água”; a instalação predial de água é responsabilidade exclusiva do usuário 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA, 2007). 

 

Portanto, a responsabilidade pelo controle da quantidade e qualidade da água 

da concessionária, ou seja, o domínio público aí se encerra. Todo o controle sanitário 

do sistema composto por tubos, reservatórios, peças de utilização, equipamentos e 

outros componentes – destinados a conduzir a água da fonte de abastecimento aos 

pontos de utilização – são responsabilidade do usuário (domínio privado) da 

instalação predial de água. A Figura 4.28 mostra o limite entre os dois domínios. 

 

4.19.8 Redes de distribuição de água simples e dupla 

As RDA podem ser assentadas de duas formas distintas. As tubulações 

podem ser assentadas nas ruas e, normalmente, são constituídas de uma única linha, 

denominada rede simples, ou então as chamadas  redes duplas, pois as tubulações são 

assentadas em ambas as calçadas da rua. 

As redes duplas apresentam as seguintes vantagens: 

− podem ser assentadas em profundidades menores, pois não estão sujeitas às ações 

do trânsito pesado do meio da rua; 

− permitem economia no custo de reposição de pavimentação; 

− atrapalham menos o trânsito na fase inicial de implantação e na manutenção; e 
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− reduzem os custos das ligações domiciliares (TSUTIYA, 2004). 

 

Responsabilidade        Respo nsabilidade 

Serviço de Abastecimento de  Água    Proprietário 

 

Figura 4.28 -  Limite entre os domínios públicos e privados. 
Fonte: adaptado de Tsutiya (2004). 

 

A NBR 12.218/1993 prescreve o uso de rede dupla nos seguintes casos: 

a)  em ruas principais de tráfego intenso; 

b)  quando o estudo demonstrar que a rede dupla será mais econômica. 

Para Wiendl (1973) a única desvantagem das redes duplas, que a inviabiliza 

como solução geral para a cidade, é seu custo mais elevado. Esse fator, por sua 

própria natureza, deve ser bem avaliado e confrontado com as vantagens 

apresentadas. 

Algumas Prefeituras de cidades do interior do Estado de São Paulo têm 

aprovado leis que obrigam a instalação de redes duplas pela concessionária dos 

serviços de abastecimento de água e esgotos. A razão principal para essa medida é a 

freqüente necessidade de reposição asfáltica principalmente em bairros com 

pavimentação recente. 

A SABESP prescreve para novos empreendimentos imobiliários a serem 

instalados no interior do Estado de São Paulo, em ruas pavimentadas ou com 

previsão de serem, a implantação de redes duplas construídas nos centros dos 

passeios. Em casos excepcionais, após a aprovação da unidade operacional da 
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SABESP, elas poderão ser construídas no terço mais alto carroçável das ruas, onde 

elas  deverão ser executadas, incluindo também as ligações domiciliares dos dois 

lados da rua (SABESP, 2002). Aqui também é observado o cuidado com as futuras 

reposições asfálticas em pavimentos recentes. 

Para Wiendl (1973) a escolha pelo assentamento de tubulação única é 

unicamente  por conveniência hidráulica. A tubulação única em ruas deveria ser 

localizada à meia distância das casas, isto é, no meio da rua; entretanto isto nem 

sempre é possível, devido às interferências com galerias de águas pluviais, redes 

coletoras de esgotos etc. A colocação no terço médio permite manter uma distância 

adequada em relação aos coletores de esgotos e galerias de águas pluviais e,  desta 

forma, reduz a possibilidade de contaminação da RDA. 

 

4.19.9 Locação das Tubulações 

A localização e profundidade das instalações das tubulações são importantes, 

especialmente quando os sistemas de esgotos são adjacentes. Segundo Wiendl (1973) 

as RDAs devem ser mantidas durante as 24 horas por dia sob pressão elevada, 

geralmente com pressões superiores a 10 mca. Nessas condições, durante a operação 

normal da RDA que atenda às exigências mínimas de operação, a tendência natural 

será a  saída da água – vazamentos – e não sua entrada  – contaminação. Entretanto, 

mesmo em redes bem operadas, ocorrem situações de queda da pressão interna a tal 

ponto que poderá haver possibilidade de ocorrer contaminação. Para evitar essa 

situação, as redes de distribuição de água e de coleta de esgoto deverão ser mantidas 

o mais distantes possível. 

Geralmente os coletores de esgotos estão assentados em maiores 

profundidades para assegurar que os ramais prediais funcionem pela ação da 

gravidade. Essa exigência não se aplica às RDA, pois as pressões internas serão 

sempre elevadas, geralmente variando entre 10 e 50 mca. Em uma rede bem 

projetada, construída e operada, os trechos mais elevados estão submetidos a 

pressões internas da ordem de 10 mca, suficientes para abastecer diretamente uma 

edificação de dois andares, sem emprego de reservatórios domiciliares. 

Assim, também é de pouca importância hidráulica a profundidade de 

assentamento das tubulações, uma vez que grande parte da rede estará sujeita a 

pressões mais elevadas. Portanto, a profundidade de assentamento das tubulações 
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será determinada unicamente por questões de resistência dos materiais, 

características do solo, condições de tráfego e eventualmente obstáculos pré-

existentes no local. O Quadro 32 apresenta a profundidade mínima das valas 

recomendada pela SABESP (SABESP, 2002). 

 

Quadro 4.29 -  Profundidade mínima recomendada para o assentamento de 
RDA. 

Tipo de pavimento 
Profundidade 

(m) 

Valas sob passeio 0,70 + D 

Valas sob via pavimentada ou com greide definido por 

guias e sarjetas 
1,00 + D 

Valas sob via de terra ou com greide indefinido 1,20 + D 

D: diâmetro da tubulação a ser assentada. 
Fonte: SABESP (1996). 

 

4.19.9.1. Localização da rede de distribuição de água em relação à fontes de 

contaminação 

As tubulações devem ser instaladas respeitando uma adequada separação de 

fontes potenciais de contaminação tais como esgotos, galerias de águas pluviais, 

tubulações de águas servidas em geral, fossas sépticas e galerias de infiltração ou 

filtração de esgotos, tubulações de esgoto tratado etc. A adequada separação 

dependerá do material da tubulação, tipo de junta, condições do solo e espaço 

necessário para eventuais reparos (KIERMEYER et al., 2001). Segundo Ainsworth 

(2004) deveriam ser atendidas as recomendações  a respeito da locação das 

tubulações. 

A NBR 12.266/1992 (ABNT, 1992) prescreve que o posicionamento deva ser 

feito de acordo com as normas municipais de ocupação das várias faixas da via 

pública. Quando o posicionamento não estiver bem definido ou for inexeqüível, deve 

ser observado o seguinte: 

− As valas devem ser localizadas no leito carroçável quando: 

− Os passeios laterais não tiverem a largura mínima necessária ou existirem 

interferências de difícil remoção; 

− Resultar em vantagem técnica ou econômica; 

Revisão Bibliográ  ca

187



 188

− A vala no passeio oferecer risco às edificações adjacentes; 

− Os regulamentos oficiais impedirem sua execução no passeio; 

− As valas devem ser localizadas no passeio quando: 

− O projeto previu rede dupla; 

− Os passeios tiverem espaço disponível; 

− Houver vantagem técnica e econômica; 

− A rua for de tráfego intenso e pesado; 

− Regulamentos municipais impedirem sua execução no leito carroçável da 

rua. 

− Devem ser cumpridas as seguintes condições:  

− A distância mínima entre as tubulações de água e de esgoto deve ser de 

1,00 m, e a tubulação de água deve ficar no mínimo, 0,20 m acima da 

tubulação de esgoto. Esta recomendação deve ser estendida quando da 

execução dos ramais de água e esgoto; 

− Nas redes simples, as tubulações devem ser localizadas em um dos terços 

laterais do leito, e o esgoto  precisa ser localizado no terço mais favorável 

às ligações prediais. Esta recomendação deve ser estendida quando da 

execução dos ramais de água e esgoto; 

− Nas redes duplas, as tubulações devem ser localizadas o mais próximo 

possível dos meios-fios, uma em cada terço lateral do leito. 

 

Quando as valas estiverem localizadas nos passeios devem ser atendidas as 

seguintes condições: 

− O eixo das tubulações de água deve ser localizado a uma distância 

mínima de 0,50 m do alinhamento dos lotes; 

− O eixo das tubulações de esgoto deve ser localizado a uma distância 

mínima de 0,80 m do alinhamento dos lotes; 

− A distância mínima entre as tubulações de água e de esgoto deve ser de 

0,60 m, e a tubulação de água deve ficar no mínimo, 0,20 m acima da 

tubulação de esgoto. Esta recomendação deve ser estendida quando da 

execução dos ramais de água e esgoto. 

− No caso de rede simples, de água ou de esgoto, elas devem ser localizadas 

no passeio mais favorável. 
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A Portaria n°. 443/Bsb (BRASIL, 1978b) - que estabelece os requisitos 

sanitários mínimos a serem obedecidos no projeto, construção, operação e 

manutenção dos serviços de abastecimento de água para consumo humano –  não faz 

menção quanto à distância mínima que as tubulações da rede de distribuição deverão 

manter em relação às tubulações de esgoto. Entretanto, o item 5.17 refere: 

 

5.17 Quando as adutoras cruzarem tubulações de esgoto devem fazê-lo em cota 

superior e o mais afastado possível. Quando as adutoras forem instaladas na 

proximidade de tubulações de esgoto devem fazê-lo em cota superior e com 

afastamento de 3,00 m. 

 

Nestes itens pode ser observado o objetivo claro de proteção sanitária das 

adutoras contra a possível contaminação provocada pela proximidade com as redes 

coletoras de esgotos. Entretanto não há restrição alguma com relação às redes de 

distribuição de água. 

A SABESP, em projetos de abastecimento de água, tem adotando como regra 

para novos empreendimentos imobiliários a construção de redes duplas de água nos 

passeios e manutenção da rede de esgoto simples no leito carroçável (item I. 1.2 - 7). 

Uma exceção a esta regra refere-se à situação em que a rede de água esteja 

implantada no leito carroçável e, então, será permitida a implantação da rede coletora 

de esgoto nos passeios (I. 2.2 – 2) (SABESP, 2002). Em ambas as situações não são 

indicadas distância mínima entre as tubulações de água e esgoto nem em situações 

onde haja  cruzamento das tubulações. 

A GREAT LAKES (GREAT LAKES.., 1997) determina que sejam 

considerados os seguintes fatores na determinação da distância segura entre a rede de 

distribuição e as fontes de contaminação: 

a) Considerações de caráter geral: 

− Materiais e tipos de juntas para os tubos de água e esgoto; 

− Condições do solo. 

− Conexões de serviço e ramais na rede e linhas de esgotos; 

− Variações compensatórias das separações verticais e horizontais; 

− Espaçamento para reparo ou alteração de tubulações de água e esgoto; 
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− Profundidade das tubulações próximas a poços de visitas. 

 

b) Considerações específicas: 

− As redes de água devem ser assentadas a, pelo menos, 3,00 metros (10 pés) da 

rede coletora, tanque séptico, linhas de recalque, ou sistema de tratamento por 

disposição no solo. A distância deverá ser medida, na direção horizontal, borda a 

borda. 

− Em casos em que  não seja  prático manter uma separação de 3,00 metros, a 

autoridade sanitária pode permitir a diminuição desta distância com base em 

projeto de engenharia. Nos cruzamentos das redes de água e rede de esgoto ou 

linhas de recalque,  as tubulações deverão ser assentadas de maneira a assegurar 

uma distância mínima vertical de 45 cm entre o lado de fora da rede coletora e a 

face externa do tubo coletor de esgoto. Isto deverá ser executado no  caso de a 

rede de água estar acima ou abaixo da rede coletora , com preferência para a rede 

de água estar localizada acima da rede de esgoto. 

− Em cruzamentos, um comprimento cheio (uma barra de tubo) da rede de água 

deverá estar locado entre as juntas tão longe da rede coletora quanto possível.  

Apoio estrutural especial para a tubulação de água e esgoto pode ser necessário. 

− Quando for impossível obter as distâncias mínimas especificadas, a autoridade 

sanitária deverá aprovar especificamente uma variante e os seguintes métodos de 

instalação podem ser usados: 

 Instalação de água próxima à rede coletora por gravidade, assegurado 

que a rede de água está assentada em uma vala separada ou em 

prateleira localizada de um lado da rede coletora de esgoto com tal 

elevação que o fundo da rede de água esteja  pelo menos 0,45 m 

acima da face superior do coletor de esgoto por gravidade. 

 O material da rede coletora de esgoto será idêntico ao da água para 

consumo humano, com pressão mínima de trabalho de 150 psi (1,0 

MPa), atendendo às normas da AWWA, ou tubulação aprovada pela 

autoridade sanitária e sua pressão deverá ser testada para assegurar 

impermeabilidade da água. 

Revisão Bibliográ  ca

190



 191

− Nenhuma rede de água deverá passar através ou entrar em contato com alguma 

parte de um poço de visita de esgoto. As redes de água deveriam estar localizadas  

pelo menos  a 3,00 metros dos poços de visitas.  

− Nas travessias em cursos de água, seja sobre ou sob corpos de água, os  

problemas são especiais. A tubulação nas travessias sobre corpos de água deverá 

ser adequadamente apoiada e ancorada, protegida de avarias e congelamento e, 

ainda,  ser acessível para reparo ou deslocamento. 

− Na travessia sob corpos de água deve ser prevista uma cobertura mínima de 0,60 

m sobre a tubulação. Quando travessias sob cursos de água forem maiores que 

4,56 m em largura (extensão), deverão ser observados: 

− A tubulação deverá ser de construção especial,  com juntas flexíveis, 

restringidas ou soldadas; 

− Válvulas deverão ser instaladas em ambas as pontas da travessia para que 

a seção possa ser isolada para testes e reparos; as válvulas deverão ser 

facilmente acessíveis e não sujeitas a inundação; 

− Tap ou outra singularidade para permitir a inserção de um pequeno medidor para 

determinar vazamentos e obter amostras de água deverá ser feito em cada lado da 

válvula mais próxima da fonte de abastecimento. 

 

4.19.9.2. Localização dos condutos principais 

Segundo Martins (1966) a localização e traçado dos condutos principais 

dependem, fundamentalmente, da topografia e do critério admitido pelo projetista, 

para o encaminhamento das vazões aos pontos de consumo –  dois critérios norteiam 

o traçado das canalizações: 

 

a) Critério de Fruhling, em que os condutos forçados da rede de distribuição 

obedecem a um traçado que é orientado como se a cidade a abastecer fosse uma 

área a ser irrigada. Em conseqüência, os condutos de maior diâmetro têm  seu 

traçado acompanhando os pontos altos da cidade e os condutos principais 

restantes acompanham linhas com pequena variação de cota, e  abastecem as 

áreas situadas na encosta lateral, de cota inferior. Neste traçado, o principal 

inconveniente apontado, devido à importância que assumem as condições 
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altimétricas, é o caminho indireto seguido pela água, resultando uma rede 

antieconômica. 

 

b) Critério de LugeManner, no qual o traçado dos condutos obedece à condição de 

procurar o menor trajeto possível entre o reservatório de distribuição e os pontos 

de consumo. 

 

Em qualquer dos dois critérios,  o traçado das vias públicas serve como guia 

para o dos condutos. O de Fruhling foi totalmente abandonado nos projetos de redes 

de distribuição. Elas são constituídas de condutos forçados,  nos quais  o escoamento 

da água é função da carga motriz disponível, diferença de cota entre os níveis de 

água nos pontos extremos dos condutos, ou condição equivalente – desde que a linha 

piezométrica não intercepte o terreno. O de LugeManner também pode ser aplicado 

às redes, com algumas preocupações, referentes aos condutos principais: 

− orientar o traçado desses condutos para atender os pontos de consumo elevado: 

indústrias que necessitam  água potável, edifícios públicos e áreas construídas 

que devam ser protegidas contra incêndios etc. 

− evitar, se possível, o traçado seguindo vias principais e vias de grande trafego. 

− evitar vias em que a reposição da pavimentação seja  onerosa. 

− traçar os condutos principais com tais afastamentos,  entre si, que possibilitem o 

aproveitamento dos condutos secundários ate o limite de sua capacidade. 

− prever um traçado no qual, de modo geral seja possível, a alimentação dos 

condutos secundários, a partir de dois condutos principais. 

− fixar distâncias máximas entre os condutos principais, conforme o tipo de 

equipamento previsto no combate a incêndios. 

 

Em casos especiais, principalmente nas grandes cidades, poderá ser 

necessário o dimensionamento para combate a incêndios pois, devido às grandes 

vazões necessárias, será o fator fundamental do dimensionamento de condutos 

principais. É conveniente: dotar a rede de condutos principais formando anéis, 

calculá-la para vazões da hora de maior consumo, no dia de maior solicitação e 

colocar os hidrantes nos condutos principais de diâmetro que permitam, sem grande 

queda de pressão, a retirada de vazões relativamente elevadas. 
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Respeitando o traçado em anéis pode ser aplicado o critério de LugeManner, 

impondo, para a água, um trajeto, que obedeça a menor distância possível entre o 

reservatório de distribuição e os diversos pontos das canalizações principais. 

A NBR 12.218 da ABNT (1994), item 5.6, dá as seguintes orientações para o 

traçado dos condutos principais e secundários, buscando:  as melhores condições de 

escoamento hidráulico e a garantia da qualidade da água, melhores condições 

operacionais, redução de custos de implantação e de operação e também a 

minimização de transtornos à população: 

− os condutos principais devem ser localizados em vias públicas, formando 

preferencialmente, circuitos fechados. 

− os condutos secundários devem formar rede malhada, podendo ou não serem 

interligados nos pontos de cruzamento. 

− ao longo de condutos principais, com diâmetro superior a 300 mm, devem ser 

previstos condutos secundários de distribuição. 

 

A orientação que os condutores principais formem preferencialmente 

circuitos fechados induz que o traçado em grelha seja transformado em anel, sempre 

que as distâncias entre as extremidades abertas das tubulações tronco contíguas não 

sejam excessivas. 

Ainda com a finalidade de reduzir os custos de implantação e operação, os 

condutos principais devem ser localizados preferencialmente em: 

− ruas sem pavimentação ou com pavimentação menos onerosa; 

− ruas de menor intensidade de trânsito; 

− proximidade de grandes consumidores; 

− proximidade das áreas e de edifícios que devem ser protegidos contra incêndios. 

 

PRINCE (2006) observa que no posicionamento das tubulações principais 

devem ser levadas em conta, também, as distâncias máximas que cada uma delas 

pode ter até os limites de sua área de influência, de modo a garantir o abastecimento 

destas últimas com uso de tubulações secundárias dotadas do diâmetro mínimo 

adequado, o qual, por sua vez, é função da densidade populacional e da vazão 

específica da sua área de atuação. 
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Em todas essas situações fica evidente que a localização das tubulações 

tronco no eixo de simetria de suas áreas de influência facilita o atendimento dessas 

distâncias máximas, além de possibilitar maior equilíbrio para a distribuição de água. 

 

4.19.10 Setores de abastecimento, de medição e de manobra e zona de 

abastecimento 

A NBR 12.218 da ABNT (1994) não apresenta  uma definição clara a 

respeito de setor e zona de abastecimento pois, na realidade, existe certa confusão 

quanto ao uso desses termos que, muitas vezes, são tomados como semelhantes;  

entretanto, entre eles  há diferenças importantes, as quais  são descritas a seguir. 

Quanto aos termos setor de medição e de manobra, uma vez que são unidades 

menores e estão inseridas nas zonas e setores de abastecimento, suas definições são 

de fácil entendimento. 

 

4.19.10.1 Setor de abastecimento 

A operação dos sistemas de distribuição de água é  tarefa complexa devido à 

extensão de tubulações e da área abastecida e, geralmente, é necessária a divisão do 

sistema em setores de abastecimento, para ser possível controlar as vazões e 

principalmente as pressões. Esta divisão permite efetuar ações de operação e 

manutenção de forma individualizada ou integrada. Se houver necessidade de isolar 

um setor de abastecimento para efetuar manutenções é possível retirar de operação 

apenas o setor em questão, sem causar desabastecimento de água em todo o sistema. 

Por outro lado, quando em determinado setor houver necessidade de atender uma 

demanda extra, é possível transferir vazões de outros setores para atender o setor em 

situação crítica. Portanto, o setor de abastecimento é uma unidade específica da 

gestão de operação que, para definição de seus limites, leva em consideração 

aspectos operacionais e, secundariamente, aspectos relativos à vazão e à pressão das 

áreas a serem abastecidas. A delimitação do setor não necessariamente precisa 

atender os requisitos de pressões máximas e mínimas estabelecidas pelas normas 

existentes; porém, quando a topografia da região apresenta desníveis acentuados, que 

gerem pressões inferiores ou superiores as pressões mínimas e máximas 

estabelecidas, será necessária a divisão do setor em zonas de abastecimento. 
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4.19.10.2 Zona de abastecimento ou de pressão 

Diz respeito a uma subdivisão dos setores de abastecimento que, 

necessariamente, devem atender aos requisitos de pressão mínima e máxima 

prescritas nas normas técnicas. Assim, como os setores, as zonas de abastecimento 

são definidas a partir da cota do nível de água de um reservatório, pela cota 

piezométrica resultante de uma estação pressurizadora ou pela cota piezométrica 

resultante de uma VRP. 

O gerenciamento das pressões é fundamental para a operação de sistemas de 

abastecimento de água, pois as pressões as quais a rede de distribuição de água 

estiver submetida é um dos principais fatores que influenciam o número de 

vazamentos e o volume de água perdido por eles. A operação das redes de 

distribuição de água necessariamente deve ser baseada no atendimento das pressões 

mínimas especificadas nas horas de maior consumo e na pressão máxima nas horas 

de pouco ou nenhum consumo. Pressões elevadas podem causar vazamentos e danos 

nos dispositivos de controle de nível dos reservatórios domiciliares (válvulas de 

bóia), principalmente nos horários noturnos em que a pressão é máxima (pressão 

estática). A solução do problema das pressões é o zoneamento piezométrico que deve 

ser realizado através da divisão dos setores de abastecimento em zonas de 

abastecimento. 

 

4.19.10.3 Setor de medição 

Definido como a parte da rede de distribuição, adequadamente delimitada e 

passível de individualização, em que é possível monitorar a evolução do consumo de 

água e, também, avaliar as perdas de carga e de água, por meio de medidores de 

pressão e de macro e micromedidores de vazão instalados na rede de distribuição. 

Geralmente, durante a elaboração dos projetos de rede não é dada a devida 

importância à adequada concepção e delimitação dos setores de manobra e dos 

setores de medição. Contudo, não há como realizar um eficaz controle de perdas de 

água sem a existência de setores de manobra e de setores de medição corretamente 

concebidos, implantados e operados. Também é importante que sua operação seja 

feita em estreita ligação com o setor comercial e cadastral que, por sua vez, deve ser 

dotado de sistema de informações e de registros sempre atualizados e mantidos à 

disposição dos setores técnicos e administrativos. 
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A Figura 4.29 reproduz o projeto de uma rede de distribuição subdividida em 

blocos ou setores (conjunto de malhas), concebida para tornar mais eficaz as 

operações de medição (macromedição) e de manobra, sem prejuízo de suas demais 

funções. Cada setor é constituído por uma rede de distribuição independente, 

alimentada por apenas dois pontos, o que minimiza o número de medidores e de 

válvulas de manobra a instalar e operar (apenas duas unidades de cada por setor). 

Nesse modelo é evidente a vantagem da divisão de áreas maiores em setores menores 

com redes de distribuição independentes. 

 

Figura 4.29 -  Subdivisão de rede em setores de medição e de manobra. 

Fonte: Azevedo Netto et al. (1998). 
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A NBR 12.218 da ABNT (1994) apresenta algumas recomendações para  

serem definidos os setores de medição em RDA: 

− devem ser observados os critérios e normas do órgão responsável pela operação 

do respectivo sistema de abastecimento de água; 

− deve ser feita, preferencialmente, de modo que consumidores de uma mesma 

categoria funcional (residencial, comercial ou industrial) e social ou econômica 

(popular, média ou alta) fiquem  contidos em um mesmo setor;  

− a alimentação do setor de medição deve ser feita pelo menor número possível de 

pontos, de modo a minimizar o número de medidores de pressão, de 

macromedidores de vazão e de válvulas de manobra nele instalados; 

− deve ser limitado a 20 o número de válvulas destinadas ao isolamento de cada 

setor de medição; 

− a extensão máxima da rede abrangida por cada setor de medição deve ser de 25 

km (este comprimento é mais restritivo do que o comprimento máximo 

estabelecido para a definição do setor de manobra, como discutido a seguir). 

 

Para PRINCE (2006),  os limites máximos propostos para cada setor são 

discutíveis, pois a extensão máxima da rede abrangida deveria ser compatível com os 

critérios estabelecidos para a definição dos setores de manobra; porém é muito 

elevado o número proposto de dispositivos de manobra para pequenas áreas. 

Os medidores de vazão e os medidores de pressão a serem utilizados nos 

setores de medição podem ter previsão de instalação permanente ou contarem com 

dispositivos para sua inserção provisória, apenas durante a realização das campanhas 

de medição – a critério do órgão responsável pela operação do serviço de 

abastecimento de água. 

Em localidades maiores ou com topologia de rede complexa será necessário 

um maior número de setores de medição a serem implantados; entretanto, nas 

pequenas comunidades, com pouca variação no consumo de água entre os usuários 

do sistema, é suficiente implantar apenas um setor de medição. Neste caso, a 

macromedição deverá ser feita nas proximidades do reservatório de distribuição. 
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4.19.10.4 Setor de manobra 

É a menor subdivisão da rede de distribuição e tem por finalidade isolar uma 

determinada área da rede para realização de obras e serviços de reparos e 

manutenção, sem que haja  necessidade de interromper o abastecimento de água do 

restante da rede.  

Os dispositivos de manobra são colocados nas tubulações de  determinado 

setor para restrição total ou parcial da passagem da água, de acordo com as 

necessidades. Os principais objetivos dos dispositivos de manobra são: 

− Isolar trechos de canalização para reparos; 

− Melhorar o abastecimento de determinadas áreas com o fechamento de outras, 

em casos de incêndio; falta de água; prolongamento da rede etc.; 

− Delimitar os setores de abastecimento, isolando as áreas de zonas de pressão 

distintas. 

 

A NBR 12.218 (ABNT, 1994) estabelece que  

− O setor de manobra deve abranger uma área que apresente uma ou mais das 

seguintes características: 

 Extensão de rede de 7.000 a 35.000 metros; 

 Número de economias entre 600 e 3.000 unidades; 

 Área entre 40.000 m² (4 ha) e 200.000 m² (20 ha). 

− O isolamento do setor de manobra deve ser feito pelo acionamento do menor 

número de válvulas. 

 

Para Prince (2006) essas duas orientações constituem avanço notável em 

relação à prática tradicional de dotar a rede de distribuição de dispositivos de 

manobras em cada derivação de tubulação principal e diversas outras em pontos 

estratégicos das tubulações secundárias, a fim de permitir o isolamento de áreas em 

que a rede ficava subdividida. Além do custo significativo desses dispositivos de 

manobra, essa prática tradicional exige, do operador do sistema, um esforço sobre-

humano para fechar – e posteriormente abrir – uma quantidade enorme de válvulas. 

Isto quando ele consegue localizar, acessar ou acionar todas essas válvulas, visto que, 

não raro, diversas delas costumam apresentar um dos seguintes problemas: 
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− Omissão de sua localização no cadastro da rede existente, motivada muitas vezes 

pela falta de atualização cadastral ou pela ocultação indevida das tampas das 

caixas de acionamento das válvulas, devido às sucessivas obras de calçamento ou 

de asfaltamento das vias públicas nas quais elas se encontram; 

− Impossibilidade de seu acionamento, como conseqüência do recobrimento 

irresponsável das tampas de suas caixas de acesso, por obras de calçamento ou de 

asfaltamento mal feitas; 

− Dificuldade de acesso às válvulas defeituosas para  seu conserto, em face não só 

da já mencionada ocultação das tampas de suas caixas de acionamento mas, 

também, devido à  imprópria  concepção dessas caixas. 

 

Geralmente o operador usa o menor número possível de dispositivos de 

manobra para isolar uma área e, quando possível, acaba  por usar  tão somente a 

válvula de gaveta localizada na saída do reservatório, mesmo que disso resulte a 

indesejável paralisação do funcionamento de toda a rede. 

Esse tipo de problema pode ser evitado se forem tomados os seguintes 

cuidados: 

− Localizar com mais racionalidade os dispositivos de manobra, seguindo as 

prescrições da NBR 12.218 da ABNT; 

− Usar dispositivos de manobra que permitam  fácil acesso às válvulas de gaveta; 

− Assegurar a fácil identificação e operação dos dispositivos, através da atualização 

do cadastro da rede e manutenção contínua. 

 

4.19.11 Efeitos potenciais da setorização de redes de distribuição 

4.19.11.1 Efeitos benéficos da setorização 

Há várias razões para dividir a rede em zonas mas, essencialmente, o objetivo 

é conseguir maior controle sobre a distribuição de água. Um exemplo é a prática de 

dividir a rede em setores de medição ou distritos pitométricos para controle de 

perdas, de modo que as válvulas dos dispositivos de manobra sejam  fechadas em um 

setor que agrupe de 1000 a 2000 economias e que o abastecimento seja feito através 

de um único macromedidor. Segundo Ainsworth (2004) qualquer que seja a razão 

principal para setorizar – existem benefícios potenciais sob o ponto de vista da 

qualidade da água: 
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− É mais fácil e rápido isolar um incidente relacionado à qualidade da água (por 

exemplo, contaminação) em um setor do que em todo o sistema. Se o setor ou 

zona for  pequeno é possível conter o problema em uma pequena área. 

− A setorização reduz a extensão e a complexidade de mistura de água de 

diferentes mananciais na distribuição, apesar do fato  que menos  consumidores 

serão regularmente abastecidos com a mesma qualidade da água. 

− A interpretação das análises de amostras de água por setor é mais fácil. 

 

4.19.11.2 Efeitos deletérios da setorização 

A setorização pode melhorar a qualidade da água em algumas partes da rede e 

deteriorar a qualidade da água em outras, devido à mudanças no padrão de fluxo na 

rede. Algumas tubulações terão aumentadas as velocidades, possivelmente alguns 

depósitos serão ressuspensos e outros terão as velocidades diminuídas, 

provavelmente  permitindo a deposição. A idade da água será menor quando alcançar 

algumas propriedades e será maior em outros pontos. Nas propriedades em que a 

idade da água aumentar substancialmente, a qualidade da água pode sofrer 

deterioração. Embora alguns consumidores logrem benefícios, outros sofrerão com 

as mudanças; é possível limitar a extensão dos efeitos indesejáveis pelo cuidadoso 

fechamento de válvulas dos dispositivos de manobra. A criação de novas zonas 

mortas, com vazão zero ou longos comprimentos com baixas vazões, é de grande 

interesse pois,  próximo às válvulas fechadas a qualidade da água pode ser ruim e 

poderão surgir deposições em locais com baixa velocidade da água. A instalação de 

dispositivos de manobra em zonas mortas é importante, principalmente se 

localizados no limite de setores de manobra. Em trechos em que a delimitação dos 

setores de manobras é feita por meio de válvulas de gaveta é de hábito, 

periodicamente, deixá-las abertas para permitir a limpeza da rede. Contudo a água de 

baixa qualidade existente próxima à válvula de gaveta é carreada para dentro do setor 

circunvizinho. Uma boa prática é limpar as tubulações das zonas mortas em cada 

lado da válvula de gaveta antes da sua abertura, usando dispositivos de descarga 

instalados em cada lado da válvula (AINSWORTH, 2004). 
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4.19.12 Vazões nas redes de distribuição de água 

Nos estudos hidráulicos que envolvem as redes de distribuição de água é 

importante conhecer a quantidade de água necessária para atender à demanda, e 

como essa demanda está distribuída espacial e temporalmente em uma comunidade. 

A quantidade total de demanda de água em uma comunidade é estimada 

usando como base o consumo per capita (cpc), que é definido como: 

 

)/(365)(

³)/(000.1)/³(
)//(

anodiasxhababastecidaPopulação

mLxanompopulaçãodadaumaporconsumidoanualvolumedodiáriamédia
diahabLcpc =

 

O consumo per capita corresponde à média diária de água consumida,  por 

um indivíduo, para satisfazer às necessidades domésticas, públicas, comercial e 

industrial, além das perdas no sistema. A unidade usual do consumo per capita é 

litros por habitante por dia - L/hab/dia. 

A quantidade média de água usada no abastecimento público de uma 

comunidade é muito variável. Magalhães et al. (2001) analisaram os dados de 10 

municípios do interior do Estado de São Paulo e encontraram valores próximos de 

200 L/hab/dia. Azevedo Netto et al. (1998) apresentaram no Quadro 4.30 a variação 

histórica dos consumos de água para a cidade de São Paulo, distribuídos conforme o 

uso dado a ela. 

As variações no consumo dependem da localização geográfica, clima, tipo de 

comunidade, grau de industrialização e outros fatores e particularidades de cada 

comunidade. Em razão da variedade de fatores que condicionam o consumo de água, 

a ABNT (1989) apresenta duas formas para  determinar o valor do consumo per 

capita: 

− Obtenção de dados históricos de medição dos consumos domésticos, comerciais e 

industriais; 

− Na impossibilidade de determinação desses valores, determinação da demanda a 

partir de cidades de características semelhantes. 

 

Revisão Bibliográ  ca

201



 202

 

Quadro 4.30 -  Consumos per capita segundo vários órgãos. 

Consumo 

(L/hab/dia) 

Saturnino 
de Brito 

(1905) 

CNSOS 

(1951) 

DAE 

(1957) 

SAEC 

(1972) 

SABESP 

(1990) 

Total (%) Total (%) Total (%) Total (%) Total (%) 

Doméstico 100 45,5 55 42,5 140 46,7 180 45,0 120 40,0 

Comercial 

e 

Industrial 

50 22,7 50 25 100 33,3 150 37,5 90 30,0 

Públicos 45 20,4 25 12,5 15 5 20 5 20 6,7 

Perdas 25 11,4 40 20 45 15 50 12,5 70 23,3 

Total 220 100 200 100 300 100 400 100 300 100 

Fonte: Azevedo Netto et al. (1998). 

 

Para verificar como o consumo de água está distribuído em uma comunidade, 

Mays (2000) considera que o melhor indicador seja o uso e ocupação do solo na área 

estudada. Em uma comunidade, o melhor meio para determinar a demanda de água 

através do uso e ocupação do solo é examinar o atual uso da água para os vários tipos 

de uso do solo. O objetivo da análise do uso atual da água é determinar “padrões de 

consumo” para os vários tipos de uso e ocupação do solo, que poderiam ser úteis 

para  futuro planejamento ou projeto. Os padrões de consumo são baseados nas 

características urbanas dos bairros, nos quais normalmente são considerados os 

seguintes tipos: 

− Residencial unifamiliar (algumas comunidades têm zonas de baixa, média e alta 

densidade); 

− Residencial multifamiliar; 

− Industrial (normalmente divididos em categorias leve e pesada, e categorias 

separadas para indústrias com elevado número de funcionários ou grande 

consumo de água); 

− Públicas (normalmente divididas em parques ou espaços abertos e escolas). 
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A NBR 12.218 faz as seguintes recomendações para a determinação das 

demandas nas redes de distribuição: 

− Devem ser estabelecidas as demandas ou vazões para atender áreas específicas. 

− Devem ser consideradas as vazões para as áreas de expansão. 

− Devem ser identificados os consumidores singulares e os respectivos consumos, 

mediante levantamento de campo ou outro procedimento devidamente 

justificado. 

− Não devem ser previstas demandas especiais para combate a incêndios em 

condições operacionais normais de rede. 

−  Nos casos em que as demandas especiais para combate a incêndios sejam  

consideradas no dimensionamento da rede, em condições normais de operação, 

devem ser justificados. 

 

Geralmente as redes de distribuição de água são calculadas através do uso da 

vazão de distribuição (Q), dada pela expressão: 

 

86400

... 21 qPkk
Q =   equação 4.6 

em que: 

Q: vazão, l/s 

k1: coeficiente do dia de maior consumo; 

k2: coeficiente da hora de maior consumo; 

P: população abastecível, hab; 

q: consumo per capita de água, l/hab/dia 

 

Nesta expressão, além da demanda (P.q) já discutida são utilizados dois 

fatores de majoração k1 e k2 conhecidos especificamente como fatores de pico. O 

consumo de água varia  com as estações, os dias da semana e com as horas do dia. 

As flutuações são maiores em pequenas comunidades do que nas grandes cidades e 

durante um curto período de tempo ao invés de longos períodos de tempo. As 

variações no consumo de água usualmente são expressas em relação à demanda 

média diária. Essas relações comumente são denominadas coeficientes de pico. 

Segundo Mays (2000) os coeficientes de pico deveriam ser obtidos diretamente de 

informações sobre o consumo atual de cada comunidade. 
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O coeficiente k1, também denominado coeficiente do dia de maior consumo, 

consiste na razão entre o maior consumo verificado em um ano e o consumo médio 

diário no mesmo ano, considerando-se as mesmas ligações. Na ausência de 

determinações específicas a ABNT (1989) recomenda a adoção do valor de 1,2. 

O coeficiente k2 ou coeficiente da hora de maior consumo é a razão entre a 

máxima vazão horária e a vazão média diária. Na ausência de determinação 

específica a ABNT (1989) recomenda a adoção do valor 1,5. 

A vazão de distribuição obtida a partir da equação 1 pode ser dividida pela 

extensão da rede ou da área a ser abastecida, e desta forma se obtém a vazão 

específica, conforme mostram as equações 4.7 e 4.8: 

 

Vazão específica relativa à extensão da rede (qm): 

L

qPkk
qm .86400

... 21
=   equação 4.7 

em que:  

qm : vazão de distribuição em marcha, l/s/m; 

L: extensão total da rede, m. 

 

Vazão específica relativa à área abastecível (qd): 

 

A

qPkk
qd .86400

... 21
=   equação 4.8 

 

em que: 

qd: vazão específica de distribuição, l/s/ha; 

A: área abastecível, ha. 

 

Estas duas formas de expressar a vazão de distribuição são particularmente 

úteis para determinar a demanda em uma determinada área de uma comunidade. 

Tsutiya (2004) apresenta os padrões de consumo para diversos tipos de ocupação 

estudados na Região Metropolitana de São Saulo como mostra o Quadro 31. 

A NBR 12.218 – item 5 traz algumas condições específicas com relação ao 

perímetro da área abastecível: 
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− Devem ser definidos os contornos das diferentes áreas específicas, considerando 

as seguintes ocupações de solo: residencial, comercial, industrial e especial. 

− A área abastecível deve conter as diferentes áreas específicas do perímetro 

urbano atual e de expansão, de acordo com a legislação de uso e ocupação do 

solo. 

− Na falta de legislação de uso e ocupação do solo, devem ser consideradas como 

áreas de expansão aquelas que apresentem possibilidade de desenvolvimento 

promissor. 

− Para  determinar a vazão concentrada nos pontos selecionados (nós do sistema), 

basta  multiplicar o valor da área a que corresponde cada ponto pela vazão 

específica dessa área. É possível ocorrerem duas ou mais vazões específicas em 

uma mesma área de influência de um nó. Nestes casos, a vazão concentrada será 

a soma das vazões totais de cada uma das parcelas correspondentes às áreas da 

mesma vazão específica. 

 

Quadro 4.31 -  Densidades demográficas e extensões médias de arruamentos por 
hectare estimados para a Região Metropolitana de São Paulo. 

Características urbanas dos bairros 

Densidade 
Demográfica de 

saturação  
(hab./ha). 

Extensão média 
de arruamentos 

por hectare  
(m/ha) 

Bairros residenciais de luxo com lote padrão de 
800 m² 

100 150 

Bairros residenciais médios com lote padrão de 
450 m² 

120 180 

Bairros residenciais populares com lote padrão 
de 250 m² 

150 200 

Bairros mistos residencial-comercial da zona 
central, com predominância de prédios de 3 e 4 
pavimentos 

300 150 

Bairros residenciais da zona central com 
predominância de edifícios de apartamentos 
com 10 e 12 pavimentos 

450 150 

Bairros mistos residencial-comercial-industrial 
da zona urbana com predominância de 
comércio e indústrias artesanais e leves. 

600 150 

Bairros comerciais da zona central com 
predominância de edifícios de escritórios 

1.100 200 

Fonte: Tsutiya (2004). 
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4.19.13 Pressões na rede de distribuição de água 

O controle da pressão da rede de distribuição tem papel determinante no bom 

desempenho técnico e econômico e na satisfação das necessidades e conforto dos 

consumidores. O controle da pressão assegura um nível de serviço mais uniforme e 

permite ao operador usar  tubos e acessórios mais econômicos, além de reduzir a 

freqüência da ocorrência de rupturas e o nível de perdas físicas (COVAS, 2007). 

Covas (2007) salientou que operadores que usam, ou pretendem usar o 

controle de pressão, como parte de sua estratégia de controle de perdas, deverão 

considerar os seguintes aspectos: 

− a importância de manter as pressões com variações mínimas; 

− a relação entre pressão máxima e a taxa de ocorrência de novas fugas; 

− a relação entre a pressão e a vazão das fugas existentes; 

− a avaliação dos efeitos do controle da pressão na freqüência de ocorrência de 

fugas, na vazão de fuga e no consumo; 

− a influência de padrões mínimos de serviço e, 

− a topografia. 

 

Segundo Covas e Ramos (1998) a uniformização da pressão em um sistema 

de distribuição de água poderá ser efetuada através das seguintes ações, conforme 

ilustrado na Figura 4.30: 

− a setorização da rede em patamares de pressão de acordo com a sua topografia e 

topologia com construção de reservatórios intermediários; 

− a instalação de válvulas redutoras de pressão; 

− a otimização de esquemas de bombeamento; 

− a utilização de grupos com velocidade de rotação variável. 

 

A NBR 12.218/1994 estabelece que a pressão estática máxima na rede de 

distribuição deve ser de 500 kPa (50 mmH2O), e a pressão dinâmica mínima, de 100 

kPa (10 mm H2O). Para atender os limites de pressão, a rede deve ser dividida em 

zonas de pressão (por exemplo: alta, média e baixa), com cada zona de pressão 

abastecida por um reservatório de distribuição, associada ou não a uma válvula 

redutora de pressão. Em uma mesma área podem ser implantados reservatórios de 
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vários tipos, como por exemplo, reservatório apoiado associado a uma estação de 

bombeamento e reservatório elevado. 

Geralmente, para atender à zona alta é utilizado  um reservatório elevado ou  

um booster, e para atender à zona média ou baixa, utiliza-se de reservatório apoiado, 

ou enterrado seguido ou não de válvula redutora de pressão para a zona baixa. 

 

Figura 4.30 -  Gestão para redução da pressão em sistemas de distribuição de 

água. 

Fonte: Covas (2007). 

 

Os valores da pressão estática superiores à máxima e da pressão dinâmica 

inferiores à mínima podem ser aceitos, desde que justificados técnica e 

economicamente. A antiga norma NB 594/77 (ABNT, 1977) apresentava um critério 

interessante para as situações em que as pressões máximas e mínimas não eram 

atendidas: 
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5.3.2.1  Partes da mesma zona de pressão poderão apresentar pressões 

estáticas superiores à máxima, e dinâmicas inferiores a mínima fixadas em 5.3.2 

(Pmáx = 500 kPa e Pmin = 15 kPa), desde que sejam atendidas as seguintes 

condições: 

− a área abastecida com pressão estática superior a 500 kPa poderá corresponder 

até a 10% da área da zona de pressão, desde que não seja ultrapassada uma 

pressão de 600 kPa e até 5% da área da zona de pressão, desde que não seja 

ultrapassada uma pressão de 700 kPa; 

− a área abastecida com pressão dinâmica inferior a 150 kPa poderá corresponder 

até a 10% da área da zona de pressão, desde que a pressão mínima seja superior a 

100 kPa e até 5% da área da zona de pressão, desde que a pressão mínima seja 

superior a 80 kPa e que, além disso, as áreas sujeitas à pressão inferior a 150 kPa 

apresentem uma pressão estática máxima menor que 150% da Pressão dinâmica 

mínima. 

 

5.3.2.2  Para núcleos urbanos com população de projeto inferior a 5.000 

habitantes, poderão ser adotadas pressões mínimas de 60 kPa sem atender ao 

disposto em 5.3.2.1.b, desde que assim seja determinado pelo órgão contratante que, 

neste caso,  tomará as providências necessárias para impedir a ocorrência de 

contaminação da água através da rede. 

 

Para a Norma NBR 12.218, os trechos de condutos principais que não 

abastecem consumidores ou tubulações secundárias não estão sujeitos aos limites de 

pressão anteriormente citados, mas devem ser verificados quanto à estabilidade 

estrutural e à segurança sanitária. As pressões estática máxima e dinâmica mínima 

referem os níveis de água máximo e mínimo dos reservatórios, respectivamente. 

No Quadro 4.32 é apresentado um resumo dos requisitos de pressão usados 

por várias instituições nos Estados Unidos. 

As pressões inferiores à mínima regulamentar podem dificultar o 

abastecimento de água em quantidade e pressão suficientes aos consumidores; 

entretanto podem permitir a ocorrência de cavitação, entrada de ar e contaminantes 

na rede de distribuição (COVAS, 2007). 

A entrada e o transporte de contaminantes na rede têm nítida relação com  as 

perdas físicas de água no sistema. Em condições de sobrepressão a água pode sair 
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pela abertura em que  perde água,  e em condições de depressão a água retorna pela 

mesma abertura, introduzindo contaminantes no interior das tubulações. Em 

contraponto, pode ser produzida alteração da qualidade por outras causas: infiltração 

devido à proximidade da rede de esgoto sanitário; carga procedente de canais de 

irrigação, de jardins, de limpeza de ruas etc. 

 

Quadro 4.32 -  Resumo dos requerimentos de pressão. 

Requerimento Valor Localização Fontes 

Pressão mínima 35 psi (241 kPa) 
Todos os pontos 

dentro do sistema 
de distribuição 

AWWA 1996b, USEPA e 
Califórnia DHS 1989. 

Máxima 
desejável 

100 psi  

(140 kPa) 

Todos os pontos ao 
nível do solo. 

Great Lakes Upper 
Mississippi River Board 
of State Public Health & 
Environmental Managers 

1997. 

Mínima para 
combater a 
incêndios 

20 psi (140 kPa) 
Todos os pontos 

dentro do sistema 
de distribuição 

AWWA 1996b. USEPA e 
Califórnia DHS 1989. 

Faixa ideal 

50 – 75 psi 

(345 – 517 kPa) 
Residências AWWA 1996b 

36 – 60 psi 

(241 – 414 kPa) 

Todos os pontos 
dentro do sistema 

de distribuição 

Great Lakes Upper 
Mississippi River Board 
of State Public Health & 
Environmental Managers 

1997. 

Pressão mínima  20 psi (138 kPa) 

Pressão residual 
mínima sob todas 

as condições 
operacionais 

AWWA (2004). 

Fonte: adaptado de Kiermeyer et al. (2001). 

 

Estas substâncias, potencialmente circulantes pela rede, podem alterar as 

características físicas da água, inclusive da que é distribuída (JIMÉNEZ , 2007).      

O principal problema associado à qualidade da água de abastecimento é a 

possibilidade de contaminação, por fezes humanas ou de animais, durante a 

distribuição. Os problemas ocorrem especialmente nas situações em regime não 
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permanente (transientes hidráulicos) quando, por um curto período de tempo, os 

níveis de pressão nos tubos são negativos, problemas esses que são agravados 

quando as tubulações de esgoto sanitário ficam  próximas às  da rede de distribuição 

de água. A solução para este problema é simples: as tubulações devem estar tão 

distantes quanto possível uma das outras. Também é preciso cuidados com a água 

existente próxima as tubulações, pois pode estar contaminada por produtos de 

atividades humanas; aliás, a própria composição do solo pode ser um contaminante. 

Os transientes hidráulicos também podem levar à  deterioração da qualidade 

da água ao desestabilizar os depósitos de material acumulado nas paredes das 

tubulações. Apesar de valores baixos ou elevados da pressão poderem ser causa de 

problemas, são mais preocupantes ainda as oscilações de pressão durante os regimes 

transitórios que aumentam a vazão nos pontos de perda de água existentes e a 

probabilidade de ocorrência de mais fugas e ruptura. 

 

Segundo Covas (2007): 

I. as perdas aumentam mais com o tempo de duração dos transientes hidráulicos do 

que com a pressão, 

II. a probabilidade de ocorrência de rupturas aumenta mais com a amplitude de 

oscilação de pressão do que com o seu valor médio, e 

III. a probabilidade de ocorrência de rupturas aumenta com a freqüência de oscilação 

de pressão mais do que com a sua amplitude. 

 

Ainsworth (2004) cita a existência de várias técnicas usadas para evitar 

problemas provocados por transientes hidráulicos em redes de distribuição, entre as 

quais destaca: 

− Instalar reservatório hidropneumático (RHO) próximos às bombas e válvulas 

maiores. 

− Controlar a taxa de comutação das bombas para promover a mudança gradual no 

fluxo de água, de modo que a rede possa absorver o efeito das mudanças no 

fluxo. 

− Operar lentamente válvulas e hidrantes A razão para esta técnica é a mesma para 

controlar a comutação de bombas. 
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Todos os dispositivos e técnicas precisam ser corretamente projetados, 

operados e mantidos. 

Outros eventos como combate a incêndio, rompimento e aumento súbito da 

demanda podem causar oscilações. Programas especializados de computação estão 

disponíveis para determinar a correta posição e tamanho de um RHO, a taxa de 

comutação (liga e desliga) de uma bomba e a taxa de operações de uma válvula ou 

hidrante. 

A seguir, são apresentados três métodos que têm sido empregados para aliviar 

oscilações, porém não são recomendados porque, geralmente, são impraticáveis ou 

existe risco de ingresso e contaminação nas redes de distribuição: 

− Válvulas de alívio de pressão. Esse alívio da água para a atmosfera reduz a 

pressão, mas não pode resolver o problema de oscilações de pressão baixa. 

− Ventosas de duplo efeito. Elas são o oposto das válvulas de alívio e sua função é 

deixar entrar ar na rede quando a pressão diminui. Essas válvulas limitam 

pressões baixas, mas não podem aliviar pressões altas. 

− Chaminés de Equilíbrio. São torres abertas para a atmosfera, geralmente muito 

altas, as quais servem para reter água a uma altura equivalente à máxima pressão 

de carga. Ela atua como um RHO, contudo possui aberturas para o meio externo 

que podem ser propícias à contaminação da água na rede. 

 

4.19.14 Velocidades mínimas e máximas e diâmetro mínimo 

As limitações de velocidade estão associadas à segurança e durabilidade das 

tubulações assim como ao custo de implantação e operação. As baixas velocidades 

favorecem a durabilidade no aspecto de abrasão das tubulações e de peças especiais 

e, ainda, minimizam os efeitos dos transientes hidráulicos ocasionados pelas 

variações de pressão; entretanto, facilitam o depósito de materiais existentes nas 

tubulações e aumentam o tempo de trânsito da água na rede. As velocidades altas 

diminuem o diâmetro da tubulação e, conseqüentemente, o custo de aquisição e 

assentamento da tubulação; entretanto, provocam aumento da perda de carga, 

aumento dos custos de energia elétrica nos bombeamentos ou na altura dos 

reservatórios, causam ruídos nas tubulações, favorecem o desgaste por abrasão e 

cavitação de peças e válvulas – com conseqüente aumento os custos de manutenção 

(TSUTIYA, 2004). 
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Para a norma NBR 12.218/1994 da ABNT a velocidade mínima nas 

tubulações deve ser de 0,60 m/s, e a máxima de 3,5 m/s; estes limites referem-se às 

demandas máximas diárias no início e no final da etapa de execução. O valor da 

velocidade máxima da água em tubulações de rede de distribuição varia conforme o 

autor e seu país de origem, como mostra o Quadro 4.33. 

 

Quadro 4.33 -  Valores máximos de velocidade da água em tubulações de rede 
de distribuição. 

Diâmetro 

(mm) 

Velocidade máxima (m/s) 

França EUA Itália São Paulo  
Fórmula 

V=0,5+1,5D 

75 0,70 0,80 0,75 0,60 0,71 

100 0,75 0,95 0,80 0,60 0,75 

150 0,80 1,20 0,90 0,80 0,83 

200 0,90 1,35 1,00 0,90 0,90 

250 1,00 1,50 1,10 1,10 0,98 

300 1,10 1,65 1,20 1,20 1,05 

350 1,20 1,75 1,25 1,30 1,13 

400 1,25 1,80 1,35 1,40 1,20 

450 1,30 1,90 1,40 1,50 1,28 

500 1,40 2,00 1,50 1,60 1,35 

600 1,60 2,10 1,70 1,80 1,50 

750 1,75 2,15 1,90 - 1,73 

1.000 2,00 2,40 2,20 - 2,10 

Fonte: Azevedo Netto et al. (1998). 

 

Segundo Azevedo Netto et al. (1998) com o objetivo de limitar, sobretudo a 

perda de carga nas tubulações – que varia aproximadamente com o quadrado da 

velocidade – alguns autores preferem estabelecer valores variáveis para a velocidade 

máxima, em função do diâmetro da tubulação. Assim, os valores variam de 0,70 m/s 
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para a tubulação de 50 mm de diâmetro até 2,20 m/s para tubulações com diâmetro 

de 1000 mm. Embora o dimensionamento seja feito por meio de computadores, 

utilizando ao máximo as perdas de carga disponíveis, o cálculo pode resultar valores 

elevados para a velocidade da água em tubulações das redes de distribuição (próximo 

ao limite máximo de 3,5 m/s, quando os desníveis topográficos são acentuados); por 

isso, tal procedimento deve ser feito com base em previsões de adensamento 

populacional e de consumos per capita de água em longo prazo;  ambas as situações 

que podem sofrer alterações no transcurso do período de alcance do projeto. Assim, 

não é recomendável trabalhar muito próximo ao limite máximo das condições 

topográficas disponíveis (MAYS, 2000 e PRINCE, 2006). 

Mays (2000) observa que no planejamento ou projeto de sistemas de 

distribuição de água é importante estabelecer critérios para vários cenários possíveis 

de operação do sistema. Um sistema pode ser visto como inadequado se não atender 

aos critérios estabelecidos. A maioria dos sistemas é totalmente capaz de atender as 

condições médias diárias. Somente quando o sistema é solicitado é que as 

deficiências começam a aparecer. O grau que o sistema será verdadeiramente 

solicitado é o ponto crucial para serem estabelecidos os critérios de análise do 

sistema de distribuição. Na avaliação de um sistema tem sido praxe observar como o 

sistema se comporta sob os cenários de pico horário de demanda e a demanda 

máxima diária mais a vazão de incêndio. 

Nas cidades maiores, as obras de implantação de tubulações em logradouros 

públicos costumam causar consideráveis transtornos à população, além de serem 

dispendiosas. Por isso, é importante que elas não sejam repetidas em um  mesmo 

local em curtos espaços de tempo –  ainda que como obras de ampliação do sistema 

existente. Com base em todas essas considerações, tradicionalmente, têm sido 

adotados limites máximos de velocidade mais prudentes em redes de distribuição de 

água. É usual  para o dimensionamento da rede, a utilização das velocidades 

indicadas no Quadro 4.34 e, uma vez conhecido o diâmetro da rede é possível 

determinar a máxima vazão recomendada. 

Para velocidades máximas admissíveis nos projetos, Porto (2000) recomenda 

a utilização da seguinte equação empírica: 

 

DVmáx .5,160,0 +=  e  Vmáx ≤ 2,0 m/s  equação 4.4 
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em que: 

Vmáx : velocidade máxima, m/s 

D : diâmetro da tubulação, m. 

 

Quadro 4.34 -  Velocidades máximas em função do diâmetro da rede de 
distribuição. 

Diâmetro 
(mm) 

Velocidade máxima 
(m/s) 

Vazão Máxima 
(l/s) 

50 0,50 1,00 

75 0,50 2,20 

100 0,60 4,70 

150 0,80 14,10 

200 0,90 28,30 

250 1,10 53,90 

300 1,20 84,80 

350 1,30 125,00 

400 1,40 176,00 

450 1,50 238,00 

500 1,60 314,00 

600 1,80 509,00 

Fonte: Martins (1966). 

 

Comparando-se as duas recomendações, observa-se que a velocidade máxima 

calculada pela fórmula proposta por Porto (2000) é maior que a de Martins (1966), 

até o diâmetro de 200 mm, resultando em vazões máximas maiores. A partir do 

diâmetro de 250 mm, é observado efeito contrário. 

Prince (2006) afirma que os valores do Quadro 4.34 são aplicáveis em 

situações normais. Caso a área de projeto seja muito acidentada, com valores maiores 

de carga hidráulica disponíveis é possível exceder esses valores. Em situação oposta, 

quando a área é muito plana, com valores reduzidos de carga hidráulica disponível, é 

possível usar valores inferiores aos indicados. Com relação ao Quadro 4.34, quanto 

maior o diâmetro das tubulações, tanto menor a correspondente perda de carga 
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unitária máxima, mesmo que sejam admitidas maiores velocidades. Isto ocorre 

porque as tubulações de maiores diâmetros estendem-se por comprimentos muito 

maiores do que as dotadas para menores diâmetros – em função de sua maior 

capacidade de vazão. Como nas redes de distribuição as cargas topograficamente 

disponíveis costumam ser reduzidas, é fundamental que a elas correspondam 

coeficientes de perdas de carga unitária menores para as tubulações de maiores 

comprimentos, ou seja, para as tubulações de maiores diâmetros. 

A antiga norma NB 594/1977 (ABNT, 1977) recomendava que os limites 

máximos de vazão das tubulações secundárias fossem aqueles que, em função do 

diâmetro do tubo e do material, determinassem perda de carga de 8 m/km. Nas 

tubulações principais com diâmetro superior a 400 mm o limite máximo de 

velocidade seria de 2,0 m/s (ABNT, 1977). 

 

4.19.14.1 Diâmetro mínimo 

O diâmetro mínimo, a ser adotado para as redes de distribuição de água, deve 

levar em consideração as perdas de carga e as vazões disponíveis aos usuários. 

 

A NBR 12.218/1994 da ABNT recomenda o diâmetro de 50 mm, para as 

tubulações secundárias; entretanto, para as tubulações principais não há  

recomendação alguma.  A antiga norma PNB 594/1977 da ABNT recomendava para 

diâmetro mínimo de tubulações principais de redes malhadas, os seguintes valores: 

− Igual a 150 mm quando abastecem zonas comerciais ou zonas residenciais com 

densidade igual ou superior a 150 hab/ha; 

− Igual a 100 mm quando abastecem as demais zonas de núcleos urbanos, cuja 

população de projeto é superior a 5.000 habitantes; 

− Igual a 75 mm para núcleos urbanos cuja população de projeto é igual ou inferior 

a 5.000 habitantes. 

 

Os valores de diâmetros mínimos recomendados pela norma européia NTE-

IFA são apresentadas no Quadro 4.35. 
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4.19.15 Hidráulica das redes de distribuição de água 

4.19.15.1 Introdução 

Este item apresenta os principais conceitos hidráulicos aplicados às redes de 

distribuição de água. Segundo Porto (2000) rede de distribuição de água é o conjunto 

de tubulações, dispositivos, reservatórios, bombas etc. que tem a finalidade de 

atender, dentro de condições sanitárias adequadas, de vazão e pressão convenientes, 

a cada um dos diversos pontos de consumo de uma cidade ou setor de abastecimento. 

Geralmente, as redes são constituídas por um considerável número de tubulações e 

dispositivos interconectados formando anéis e ramais. A análise hidráulica das redes 

está baseada nos conceitos de conservação de massa e de conservação de energia, ou 

seja, fundamentalmente é a utilização da equação da continuidade que estabelece, na 

condição de equilíbrio, ser nula a soma algébrica das vazões em cada nó da rede, e a 

aplicação de uma equação de resistência na forma ΔH=k.Qn aos vários trechos. 

Portanto, vazão, carga piezométrica e de pressão em cada trecho da rede são as 

principais variáveis que descrevem as condições hidráulicas da rede. O objetivo é 

determinar as vazões nos trechos e a cotas piezométricas nos nós a partir do 

conhecimento da vazão de distribuição para o sistema. 

 

Quadro 4.35 -  Diâmetro mínimo segundo a norma NTE-IFA 
População 

(habitantes) 
Tubulação Secundária 

(mm) 
Tubulação Principal 

(mm) 

≤ 1.000 50 100 

1.000 – 6.000 75 125 

> 6.000 100 175 

Fonte: Gomes (2004). 

 

Geralmente, as demandas de águas são usualmente previstas para cada nó. Um 

nó é uma conexão entre dois ou mais tubos ou um ponto de saída da rede - em. 

alguns nós a energia total é conhecida, tal como um reservatório. 

A carga hidráulica ou piezométrica é a superfície da linha de grade hidráulica 

ou a carga de pressão (P/γ) mais a carga de elevação (z): 
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z
p

h +=
γ

     equação 4.9 

 

Pelo fato da velocidade ser relativamente baixa comparada à pressão, as cargas 

cinéticas e as perdas de carga localizadas são negligenciadas no calculo da rede 

(Porto, 2000). 

Segundo Porto (2000) dois problemas que envolvem redes podem ser 

analisados: 

− Problema de verificação, que consiste em determinar as vazões nos trechos e as 

cotas piezométricas nos nós, para uma rede com diâmetros e comprimentos 

conhecidos – este problema é determinado e tem solução única. 

− Problema de determinação dos diâmetros, vazões nos trechos e cotas 

piezométricas nos nós, com restrições nas velocidades e pressões – este problema 

admite várias soluções, podendo, porém ser procurada a solução de mínimo 

custo. 

 

Para cálculo das perdas de carga distribuídas são usadas as fórmulas de 

Hazen-Williams ou a Universal, cujas expressões são indicadas nas equações 4.10 e 

4.11 respectivamente. 

 

Fórmula Hazen - Williams: L
DC

Q
Hf .

.).2785,0( 87,485,1

85,1

=             equação 4.10 

 

Fórmula Universal: L
Dg

Qf
H .

..

..8
52

2

π
=Δ             equação 4.11 

 

Estudos de Swamee (1993) permitiram explicitar o valor do fator de atrito “f” 

da Fórmula Universal, a equação 4.12 é valida para escoamento laminar assim como 

para o escoamento turbulento e de transição: 
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125,0166

9,0

500.274,5

.7,3(
ln5,9

(

64
−++=

−

RRDR
f

εεεε  equação 4.12 

em que: 

R : número de Reynolds 

ε : coeficiente de rugosidade absoluta (mm) 

 

A NBR 12.218 (ABNT, 1994) estabelece que a perda de carga deve ser 

calculada preferencialmente pela fórmula universal e considerar o efeito do 

envelhecimento do material das tubulações da rede.  

 
4.19.15.2 Métodos de dimensionamento das redes 

Os métodos utilizados no dimensionamento dependem da configuração da 

rede de distribuição: ramificada ou malhada. 

O método para cálculo de redes ramificadas, conhecido também com trecho-

a-trecho é aplicável a áreas pequenas, maiores detalhes sobre este método de 

dimensionamento podem ser obtidos em Prince (2006). 

Para o dimensionamento de redes malhadas, geralmente são usados métodos 

de cálculo iterativos ou soluções aproximadas e, por tentativas, é alcançada a 

precisão desejada. Os métodos de solução mais empregados são: 

− Método da correção de vazões (Hardy-Cross); 

− Método da linearização (matricial); 

− Método do Gradiente. 

 

Segundo a norma NBR 12.218:1994 da ABNT, o dimensionamento das redes 

em malha deve ser realizado por métodos de cálculos iterativos, que garantam 

resíduos máximos de vazão e de carga piezométrica de 0,1 l/s e 0,5 kPa, 

respectivamente. 

Os fundamentos hidráulicos destes métodos estão detalhados em Mays 

(2000), Tsutiya (2004), Prince (2006) e LNEC (2004). 
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4.19.16 Tópicos a serem observados em projetos de redes de distribuição de 

água 

Para Ainsworth (2004) os serviços de abastecimento de água devem adotar 

estratégias de projeto das redes que priorizem questões ligadas à higiene do 

abastecimento de água. Em particular, tais estratégias precisam especificar como o 

serviço de abastecimento de água deveria: 

− Identificar e prevenir pressões baixas, especialmente pressões negativas, nos 

sistemas; 

− Prevenir transientes hidráulicos nas redes; 

− Projetar as redes para minimizar os riscos de contaminação durante atividades 

operacionais e evitar a estagnação da água; 

− Controlar o residual de desinfetante nos sistemas de distribuição de água; 

− Avaliar o efeito de diferentes abastecimentos entrando na rede; 

− Determinar os benefícios e problemas decorrentes da setorização da rede; 

− Selecionar os materiais de construção para que não promovam crescimento 

microbiano; 

− Prevenir conexões cruzadas e retrossifonagem. 

 

Além destas estratégias de caráter geral, outros critérios específicos deveriam 

ser considerados nos projetos de redes de distribuição de água: 

− Fixar pressões mínimas para prevenir intrusão e fornecer adequada vazão em 

todos os pontos de tomada na rede de distribuição de água. 

− Manter pressão na rede de distribuição de água dentro de um máximo que evite 

rupturas na tubulação e um mínimo que abasteça com vazão adequada para 

atender as demandas esperadas. 

− Minimizar trechos com baixas vazões, zonas mortas e fechar circuitos para 

prevenir a estagnação da água. 

− Não projetar sistemas de distribuição de água com capacidade excessiva a menos 

que necessário para atender uma demanda futura crescente. 

− Evitar situações que podem dar oportunidades para o aparecimento de pressões 

negativas. 

− Instalar válvulas de retenção em locais sujeitos a retrossifonagem. 
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− Incorporar acessórios e projetos que facilitem a manutenção com um mínimo de 

interrupção do regime normal de abastecimento e que previna o ingresso de 

contaminantes em baixas pressões. 

− Prevenir Pressões transientes pelo controle da comutação de bombas e a operação 

de válvulas. Usar analise de transientes para projetar técnicas anti-transientes. 

−  Evitar – sempre que possível – o uso de válvulas de alívio, ventosas de duplo 

efeito e chaminés de equilíbrio para aliviar transientes, porque elas podem 

permitir o ingresso de contaminantes. 

− Em abastecimentos intermitentes, identificar particularmente áreas de alto risco e 

reduzir os perigos. Dar alta prioridade à prevenção de intermitências 

− Desempenhar avaliações de risco em todas as atividades operacionais que 

possam afetar a qualidade da água e assegurar que os procedimentos sejam 

documentados e que possam ser usados por todos aqueles que estão envolvidos. 

 

a)  Controle de residuais do desinfetante 

− Reforçar a aplicação de desinfetante nas redes de distribuição de água de modo a 

evitar doses excessivas no início da rede, porém garantir a existência de residuais 

nas extremidades da rede. 

− Usar modelos hidráulicos para auxiliar na identificação de locais adequados. 

− Garantir um local seguro para o equipamento de dosagem. 

− Considerar os efeitos da mistura de diferentes mananciais de água na 

distribuição, ou mudança no abastecimento de água no resultado dos residuais do 

desinfetante.  

 

b)  Setorização da Rede 

− Selecionar linha divisória para minimizar zonas mortas e tempos de trânsito, e 

manter pressões. 

− Selecionar linhas divisórias para auxiliar a contenção de incidentes que levem à 

contaminação da água e se possível, o monitoramento de parâmetros de 

significado higiênico. 

− Instalar descargas de rede em cada lado de válvulas divisórias de setores para 

limpeza de trechos com zonas mortas, antes de operar as válvulas divisórias. 
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− Considerar se há depósitos que podem sofrer perturbações pela mudança da 

velocidade de fluxo ou de direção. 

 

c)  Materiais de construção e locação das tubulações 

− Adotar um esquema de certificação de materiais para prevenir o uso de materiais 

que possam promover crescimento microbiológico ou que sejam passíveis de 

promover algum outro risco à saúde dos consumidores. 

− Quando instalar redes de água, assegurar a adequada separação entre fontes 

potenciais de contaminação tais como redes coletoras de esgotos, tubulações de 

drenagem urbana, tubulações de escoamento de esgoto tratado e campos de 

drenagem para fossas sépticas.  

 

d)  Conexões Cruzadas e Retrossifonagem 

− Informar o público (ou encanadores) sobre os perigos das conexões cruzadas, 

suas responsabilidades e  o controle de dispositivos que podem ser usados em 

casa. 

− Especificar um sistema de classificação de perigos e dispositivos de prevenção de 

retrossifonagem para cada um de seus níveis. 

− Adotar uma política para testar e manter dispositivos de proteção de 

retrossifonagem de acordo com a classificação de perigos e riscos. 

 

4.19.17 Práticas recomendadas para a operação de redes de distribuição de 

água até aqui 

A operação de uma rede não é um conjunto desordenado de atividades tais 

como abertura/fechamento de válvulas e liga/desliga de bombas; é preciso considerar 

as interações entre estas atividades. Isto requer uma estratégia geral adaptada para 

circunstâncias locais e aplicável  a todos os problemas de qualidade de água, não 

apenas aqueles  relacionados  à qualidade microbiológica. 

 

As atividades a serem efetuadas na operação e manutenção são numerosas. 

Em Brasil (2006), são indicadas as seguintes boas práticas aplicadas para minimizar 

riscos a saúde em redes de distribuição de água: 
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− Garantir, no interior das tubulações, pressões dentro dos limites recomendados 

pela ABNT, ou seja, preferencialmente entre 10 e 50 mca (pressões elevadas 

favorecem perdas de água, enquanto pressões baixas dificultam o abastecimento 

domiciliar e facilitam a contaminação de água no interior das tubulações). 

− Evitar, ao máximo possível, situações em que as tubulações fiquem vazias ou 

despressurizadas, para não permitir a entrada de águas poluídas ou contaminadas. 

− Dotar a rede de distribuição de registros de descarga, adequadamente localizados, 

de modo a permitirem as operações de limpeza que se façam necessárias, 

inclusive para combater a ocorrência de “água colorida” ou a formação de 

biofilme que favorece o desenvolvimento de microrganismos patogênicos 

oportunistas no interior das tubulações. 

− Limitar, ao mínimo incontornável, os trechos de rede de distribuição que não 

estejam interligados a outras tubulações, ou seja, que favoreçam a ocorrência de 

baixas velocidades, situação condenável por possibilitar o acúmulo de resíduos, 

com conseqüente formação de “água colorida” e de biofilmes, bem como o 

consumo do residual de cloro livre. 

− Substituir as tubulações muito antigas que sejam responsáveis pela freqüente 

formação de “água colorida” ou pelo comprometimento da qualidade 

bacteriológica da água distribuída. 

− Evitar a imersão das tubulações em águas de qualidade inferior. 

− Assentar as tubulações em valas situadas, sempre que possível, a mais de 3,0 

metros das canalizações de esgoto (nos cruzamentos a tubulação de esgoto deve 

estar sempre em posição inferior, com distância de pelo menos 0,5 metros em 

relação à tubulação de água, que deve ser dotada de junta de borracha estanque). 

Quando não for possível guardar essas distâncias,  deverão ser executadas, obras 

especiais tais como o envolvimento da tubulação de esgoto com concreto ou a 

adoção de tubos de esgotos com junta de borracha estanque. 

− Garantir que as tubulações estejam protegidas contra poluição ou contaminação 

durante serviços de reparos, substituições, remanejamentos ou prolongamentos. 

− Desinfetar as tubulações após serviços de construção ou de reparos, conforme 

prescreve ABNT, (1987). 
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Além destas práticas deve ser acrescentado, também, a verificação da 

estanqueidade das redes de distribuição de água após o seu assentamento, porém 

antes de ser colocada em operação, conforme prescreve norma NBR 9650 da ABNT 

(ABNT, 1986). 

A USEPA (2006d) sugere uma série de rotinas e serviços de manutenção 

preventiva para redes em operação normal, as quais  estão listadas no Quadro 4.36. 

 

Ainsworth (2004) relaciona as seguintes atividades a serem executadas para 

ser obtida uma boa operação das redes de distribuição de água: 

− Avaliação de risco de cada atividade (por exemplo, operação de válvulas) 

execução e identificação das ações para minimizar riscos. 

− Procedimentos para limpeza de redes primárias, revestimentos de tubulações, 

reparos e restauração. 

− Coordenação com serviços de combate a incêndios para identificar as áreas que 

podem apresentar risco de perda de pressão. 

− Procedimentos para operação de válvulas, hidrantes e outros acessórios. 

Identificação dos acessórios por seu tipo, estado e pelas  operações permitidas. 

− Exigências para projeto de reservatórios, operação e manutenção. 

− Procedimentos para mudança ou mistura de suprimentos na distribuição. 

− Otimização do tratamento de água (incluindo análise completa custo/benefício) 

para que produza água  de boa qualidade e que minimize o potencial de 

crescimento bacteriano na rede de distribuição de água. 

− Colaboração entre as equipes de operação e redução de perdas para a  rede de 

distribuição ser operada com baixas pressões, porém acima das mínimas previstas 

em norma. 

− Boa qualidade na manutenção de forma tal que os problemas possam ser 

investigados e que lições sejam aprendidas. 

− Manter os órgãos de defesa do consumidor informados das condições e 

atividades realizadas na rede e, em situações de emergência, quando houver 

problemas de qualidade da água fornecer orientações, a água seja fervida água 

antes de seu consumo. 
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Quadro 4.36 -  Rotinas e serviços de manutenção preventiva a serem aplicados 
em redes de distribuição de água. 

Serviço Benefícios Freqüência sugerida 

Manobra das válvulas existentes 

Melhoria da confiabilidade. 

Familiarizar os funcionários com a 
localização das válvulas. 

Identificar válvulas inoperantes. 

Localizar dispositivos de descarga com 
acesso obstruído 

Garantir o isolamento de setores de 
distribuição quando necessário 

Anualmente 

Descargas na rede 

Remover água estagnada das tubulações. 

Reduzir a formação de biofilmes e acumulo 
de sedimentos. 

Recuperar o residual do desinfetante 

Anualmente para toda a rede 
e mais freqüentemente em 
áreas com problemas com a 
qualidade da água 

Rotina de monitoramento da 
qualidade da água 

Fornecer informação sobre a potencial 
contaminação da água bruta e tratada final. 

Auxiliar a determinar a efetividade do 
tratamento. 

Ajudar a garantir a compatibilidade da água 
em relação aos materiais. 

Varia de acordo com a 
legislação sanitária vigente 
no Estado*. 

Inspeção e descarga dos 
hidrantes e válvulas. 

Garantir que hidrantes e válvulas são 
operáveis e que nenhuma perda de água 
ocorre. 

Garantir que hidrantes e válvulas não estão 
suscetíveis a adulterações 

Uma ou duas vezes por ano 

Manutenção das pressões na 
faixa de operação da rede de 
distribuição 

Reduz o risco de contaminação via 
retrossifonagem. 

Ajuda seu sistema a fornecer um melhor 
serviço aos consumidores. 

Reduzir os danos a infra-estrutura devido a 
pressões excessivas. 

Fornecer adequada vazão para combate a 
incêndio 

Continuamente 

Rastrear a água não 
contabilizada 

Pode reduzir os custos com tratamento e 
bombeamento. 

Ajuda a identificar vazamentos, quebras, 
roubo de água, e medidores com defeito. 

Diariamente no manancial. 
Mensalmente ou durante as 
leituras dos medidores de 
rotina nas ligações dos 
consumidores. 

Testar a presença de excesso de 
biofilmes 

Indica a presença de residual de desinfetante 
inadequado, possível níveis elevados de sub-
produtos da desinfecção e água estagnada. 

Mensalmente em conjunto 
com amostras de Coliformes 
Totais. 

Monitoramento da corrosão 
Identificar a necessidade de modificar o 
tratamento ou efetuar descargas na rede. 

Anualmente 

Verificação quanto ao desgaste 
normal de partes mecânicas de 
bombas e válvulas de controle. 

Pode aumentar a vida útil dos componentes 
da infra-estrutura. 

Ajuda a evitar custos operacionais 
desnecessários de substituição ou reparo. 

De acordo com as 
recomendações dos 
fabricantes. 

* No Brasil deverá ser atendido a Portaria 1.469 de 23/10/2003 (Padrões de 
Potabilidade). 

Fonte: adaptado de USEPA (2006d). 
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4.20 QUALIDADE DA ÁGUA EM SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO 

A qualidade pode ser degradada no trajeto entre a unidade de tratamento e a 

torneira do consumidor devido às reações químicas e biológicas entre a água e os 

materiais constituintes do sistema de distribuição, e por contaminações externas que 

podem ocorrer devido à quebras de tubulações, vazamentos associados a transientes 

hidráulicos, inadequada manutenção de reservatórios e outros fatores. 

A principal força motriz da gestão dos sistemas de distribuição de água é a 

proteção da saúde dos consumidores, entretanto é também importante considerar 

fatores que causam baixa qualidade estética ou que aumentam os custos da 

distribuição de água (NRC, 2006). 

Como o objetivo deste estudo está focado nas características microbiológicas 

da água, serão descritos detalhadamente os fatores a elas relacionados. 

 

4.20.1 Qualidade microbiológica das águas em sistemas de distribuição 

O sistema de distribuição é um excelente habitat para microrganismos que se 

utilizam de nutrientes orgânicos e inorgânicos presentes nas tubulações e na água. O 

principal objetivo da gestão de sistemas de distribuição é prevenir a contaminação da 

rede com material fecal, que pode estar presente próximo, na superfície dos tubos ou 

no solo que os envolvem. Segundo Payment e Robertson (2004) as bactérias 

presentes na água e no solo são inofensivas, mas elas são a base da cadeia alimentar 

de outros organismos de vida livre como fungos, protozoários, vermes e crustáceos, 

como mostra a Figura 4.31. 

Esses organismos podem estar presentes no sistema de distribuição, mesmo 

em presença de residuais de desinfetante, e ainda sim a água pode não apresentar 

riscos à saúde. Entretanto, excessiva atividade microbiana pode levar à deterioração 

da qualidade estética – água com cor, gosto e odor – e interferir com os métodos 

usados no monitoramento de parâmetros de interesse à saúde pública. Portanto, pode 

ser necessário tratamento adicional para controlar a qualidade da água tratada em um 

sistema de distribuição, para prevenir o excessivo crescimento microbiano e de 

formas de vida maiores (GELDREICH, 1990). 
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Figura 4.31 -  Interações tróficas em sistemas de distribuição de água. 

Fonte: adaptado de Evins (2004). 

 

Manter a boa qualidade da água na distribuição também depende do projeto e 

operação do sistema de distribuição e requer manutenção e procedimentos de 

inspeção para prevenir a contaminação e, também, para remover e prevenir o 

acúmulo de depósitos internos. A execução de serviços de manutenção vinculados ao 

contato com a água ou com as superfícies internas das tubulações aumentam o risco 

de contaminação. Tais situações requerem que o trabalho tenha práticas higiênicas 

bem documentadas, as quais também são importantes para prevenção de problemas 

como água com cor, odor e gosto. A provisão de água que seja esteticamente 

agradável e segura é importante porque desencoraja o consumo de fontes alternativas 

que podem não ser seguras, mesmo que aparentem sê-las (PAYMENT e 

ROBERTSON, 2004). 

 

4.20.1.1 Microrganismos em sistemas de distribuição de água 

A primeira barreira para prevenir a entrada de microrganismos no sistema de 

abastecimento de água é a proteção do manancial. A eficaz proteção do manancial 

inclui construção de curvas de nível e controle do uso e ocupação do solo da bacia na 

qual o manancial está inserido. Por sua vez, esta medida reduz a dependência do 

processo de tratamento para garantir água de qualidade aceitável (TARDELLI 

FILHO, 1977). 
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Quando é utilizada água subterrânea devem ser planejadas medidas de 

proteção do manancial para prevenir a contaminação por agentes patogênicos. As 

águas subterrâneas de alta qualidade são caracterizadas por conterem menos de um 

coliforme por 100 mL e uma população de bactérias heterotróficas freqüentemente 

menor que 10 organismos por mililitro. A qualidade microbiológica mostra pouca 

flutuação, por conta da proteção do aqüífero subterrâneo em relação à contaminação 

superficial (GELDREICH, 1996). Entretanto, as águas subterrâneas não estão livres 

da contaminação superficial e nelas podem ser misturadas águas do escoamento 

superficial contendo fertilizantes ou proveniente de aterros sanitários 

inadequadamente isolados, que podem introduzir na água uma variedade de produtos 

químicos. Em tais situações, as populações bacterianas na água subterrânea tornam-

se excessivas, resultando em 1.000 até 10.000 bactérias heterotróficas por mililitro. 

Águas subterrâneas com  alta concentração de ferro ou compostos sulfúricos 

fornecem nutrientes para uma variedade de bactérias indesejáveis que podem vir a 

ser muito numerosas mesmo para pequenas vazões de um poço. Em sistemas de 

abastecimento nos quais a água subterrânea não é protegida da contaminação por 

escoamento superficial de enxurradas e esgotos e nem exista barreira sanitária como 

a desinfecção, por exemplo, poderá haver introdução de coliformes e agentes 

patogênicos na rede. 

Os mananciais de água superficiais estão sujeitos a contaminantes 

microbiológicos originados do escoamento superficial na bacia hidrográfica e das 

descargas à montante de resíduos domésticos e industriais. Os represamentos e lagos, 

apesar de disponibilizarem água  em quantidade e terem capacidade de diluição da 

contaminação e, portanto, reduzirem as flutuações de densidade, apresentam alguns 

perigos a serem avaliados. A circulação da água nos lagos, florescimento e 

decaimento das algas e a concentração de nutrientes deterioram a qualidade de água e 

introduzem novos organismos, inclusive patogênicos na captação de água do 

manancial, os quais podem  passar através dos sistemas de tratamento 

inadequadamente operados (BRANCO e ROCHA, 1977; GELDREICH, 1990). 

A proteção do manancial é particularmente importante em pequenos sistemas 

de abastecimento de água operados pela própria comunidade que, geralmente, não 

utiliza qualquer forma de tratamento para a água. Neste caso a prevenção da entrada 

de microrganismos no início do sistema de distribuição tem por base a confiança em 

medidas de proteção do manancial bem planejadas, operadas e mantidas; onde 

Revisão Bibliográ  ca

227



 228

possíveis falhas provavelmente resultam em contaminação do abastecimento de água 

(MORENO, 1995). A proteção sanitária da bacia hidrográfica a qual pertence o 

manancial, tem enorme importância no controle de agentes patogênicos nos 

abastecimentos comunitários que usam água superficial tratada (BRANCO, 1986, 

HELLARD et al., 2001).  

A água que deixa as estações de tratamento (ETA) deveria atender a critérios 

rigorosos para garantir que agentes patogênicos foram reduzidos a níveis aceitáveis 

de risco. O objetivo do tratamento não é fornecer água estéril para o consumidor, 

entretanto a água que deixa a ETA deve conter níveis muito baixos de 

microrganismos heterotróficos e aeróbios formadores de esporos. O baixo nível 

desses microrganismos indica que os processos de tratamento, inclusive a 

desinfecção, foram eficazes na remoção ou inativação da maioria dos agentes 

patogênicos. Não é  possível produzir água tratada de forma que a ETA tenha menos 

de 10 unidades formadoras de colônias (UFC) de microrganismos heterotróficos por 

mililitro. Neste nível de tratamento estarão ausentes coliformes totais, coliformes 

termotolerantes, como a E. coli. Esses microrganismos são muito menos resistentes à  

desinfecção do que outros microrganismos heterotróficos ou aeróbios formadores de 

esporos, e sua presença deveria ser uma indicação imediata de uma inaceitável 

qualidade de água (BRANCO, 1986; PAYMENT e ROBERTSON, 2004).  

Os serviços de abastecimento de água que usam uma única barreira  

(desinfecção) para o tratamento da água superficial normalmente não conseguem 

evitar que uma variedade de organismos como algas, protozoários, vermes 

multicelulares e larvas de insetos, penetrem nos sistemas de distribuição. Muitos 

desses organismos não são inativados pela concentração do desinfetante em tempo de 

contato desejável para o controle de coliformes e vírus; porém eles podem ser 

inativados pela falta de luz solar (algas) ou habitat adverso (vermes multicelulares e 

larvas de insetos). A desinfecção é também menos eficaz em uma variedade de 

organismos de vida livre que inclui bactérias formadoras de esporos (Clostridium), 

organismos gram-positivos, bactérias pigmentadas, fungos, leveduras e cistos de 

protozoários. Alguns desses organismos mais resistentes podem ser encontrados no 

ambiente das tubulações (GELDREICH, 1996). 

A filtração é a mais importante barreira para os cistos de protozoários 

(Entamoeba, Giárdia, Cryptosporidium ); é mais efetiva também do que o usual: 

produto concentração, residual de desinfetante, e tempo de contato. Os sistemas de 
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filtração inadequadamente operados têm sido responsáveis por liberar cistos retidos 

nos leitos (Giardia e Cryptosporidium) resultado de procedimentos inadequados de 

lavagem dos filtros ou traspasse. Filtros de areia podem se tornar infestados por  

nematóides de rios ou de sedimentos que se abrigam nessas unidades de tratamento e 

no sistema de distribuição. Apesar dos nematóides não serem patogênicos, eles 

podem abrigar  agentes patogênicos que são  viáveis no seu interior e que foram  

ingeridos durante sua passagem pelo manancial ou meio filtrante. 

Os processos de tratamento de água bem operados são uma barreira efetiva 

para impedir que coliformes e microrganismos patogênicos alcancem o sistema de 

distribuição. Contudo, isto não impede a passagem de organismos não patogênicos 

através da cadeia de tratamento. Geldreich (1996) relata que investigações sobre as 

populações de bactérias heterotróficas revelaram que cerca de 4 logs (99,99%), para 

muitos desses organismos,  é a maior redução que pode ocorrer através dos processos 

de tratamento convencional (armazenamento, cloração, coagulação, decantação e 

filtração rápida em areia). 

Por outro lado, várias espécies de coliformes (Klebsiella, Enterobacter, e 

Citrobacter) foram encontradas colonizando filtros com Carvão ativado granular 

(CAG) cujas partículas foram detectadas na água final de várias estações de 

tratamento de água. Segundo Geldreich (1996), mais de 17% das amostras de água 

final examinadas, em nove instalações de tratamento, continham partículas finas 

colonizadas com bactérias coliformes. Essas observações confirmam que os finos do 

carvão ativado fornecem um mecanismo de transporte pelos quais microrganismos 

penetram na barreira de tratamento e alcançam o sistema de distribuição. Outros 

mecanismos que, dentro do sistema de distribuição, podem estar envolvidos no 

transporte protegido de bactérias incluem agregados ou grupo de organismos 

liberados dos sítios de colonização em GAC da filtração e pela passagem de flocos 

de coagulantes. 

Geldreich (1990) descreve que as densidades de bactérias heterotróficas na 

água distribuída em sistemas de tratamento de ciclo completo que usavam CAG eram 

significativamente maiores do que em águas de sistemas de tratamento similar que 

não empregavam CAG. Na rede de distribuição, a persistência e o recrescimento 

desses organismos são influenciados  pelos mesmos fatores que estão relacionados à 

eficácia do desinfetante: localização do habitat, temperatura da água, pH e 

concentrações de carvão orgânico assimilável. 
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Segundo Payment e Robertson (2004) existem numerosos relatos da presença 

de agentes patogênicos na água tratada usualmente relacionados à água de 

mananciais superficiais contaminados ou à água subterrânea afetada por águas 

superficiais contaminadas. As razões para esta ocorrência estão ligadas à: 

− Elevada contaminação do manancial; 

− Ineficiente coagulação; 

− Ineficiente filtração –  como falhas na filtração, inapropriada reciclagem de água 

de lavagem dos filtros; 

− Inadequada desinfecção da água filtrada devido à falta residual de desinfetante e 

pequeno tempo de contato. 

 

Os microrganismos patogênicos que saem da unidade de tratamento e entram 

no sistema de distribuição podem sobreviver e se tornar importante fonte de doenças 

endêmicas na população (PAYMENT et al., 1977 e 1991). Portanto, a seleção de 

apropriados processos para a remoção de agentes patogênicos e a adoção dos 

princípios preconizados nos Planos de Segurança da Água na operação das barreiras 

sanitárias são importantes medidas sanitárias para garantir o seguro abastecimento de 

água para a população (PAYMENT e ROBERTSON, 2004). 

Embora os processos de tratamento da água sejam capazes de reduzir os 

microrganismos heterotróficos para menos de 10 UFC/ml, a água da maioria das 

unidades de tratamento normalmente contêm números maiores de microrganismos. 

Alguns organismos viáveis permanecem na água e multiplicam-se se houver 

disponibilidade de nutrientes, especialmente nas águas com temperaturas superiores 

a 15°C; o que pode levar à formação de biofilmes nas superfícies internas. Os SDA 

mais antigos podem conter depósitos e sedimentos, como produto da corrosão interna 

de tubos metálicos ou do insuficiente tratamento para a água e, portanto, podem 

conter muitos microrganismos. A multiplicação de bactérias em um sistema de 

distribuição de água é determinada pela disponibilidade de nutrientes orgânicos e 

inorgânicos na massa líquida e nos depósitos formados dentro das tubulações. 

Para Geldreich (1990), os organismos heterotróficos presentes nos sistemas 

de abastecimento de água, freqüentemente oriundos dos mananciais, sobrevivem aos 

rigores dos processos de tratamento e se adaptam ao ambiente das redes de 

distribuição de água. Esta população diversificada de organismos heterotróficos 
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sobrevive graças à existência de traços de nutrientes orgânicos diluídos na água ou 

concentrados nos reservatórios e nos sedimentos que se acumulam nos tubos. 

A complexidade e as diversas estruturas que compõem a rede de distribuição 

podem criar locais suscetíveis ao acúmulo de sedimentos, à expansão de tubérculos e 

ao desenvolvimento microbiano. O sedimento acumulado nesses sítios é, 

principalmente, produto da corrosão e dos aditivos inibidores da corrosão. Áreas de 

baixa velocidade da água podem propiciar o depósito de partículas originadas de 

água não filtrada, de coagulantes não estáveis, de finos de carvão ativado e de 

fragmentos biológicos (PAYMENT e ROBERTSON, 2004). 

A turbidez na água final também contribui para acúmulo de sedimentos nas 

pontas mortas da rede, na matriz da camada fina porosa e na formação dos 

tubérculos. A turbidez é uma medida indireta da matéria particulada na água, porém 

ela não fornece informação sobre  tipo, número, e tamanho das partículas detectadas. 

O monitoramento da turbidez no sistema de distribuição é uma boa prática de 

controle da qualidade. Valores maiores que 5 UNT podem indicar a necessidade de 

descargas na rede de distribuição e, ainda, a necessidade de serem pesquisadas áreas 

de corrosão na tubulação que precisem ser controladas. 

Geralmente, as partículas inorgânicas tais como argila e floco, são locais 

propícios para a adesão de uma variedade de organismos. Entretanto, essas partículas 

têm pequena capacidade para proteger os microrganismos da ação do desinfetante 

devido à ausência de substâncias orgânicas. Assim, é pouco viável que os 

microrganismos sejam transportados nesse tipo de partículas para sítios que 

permitam seu desenvolvimento no sistema de distribuição. 

Por outro lado, as partículas orgânicas e massas de células algais em 

florescimentos sazonais podem ser um veículo de transporte protegido para os 

microrganismos através das barreiras de tratamento, inclusive a desinfecção. Neste 

caso, as partículas orgânicas de interesse são restos de células fecais, sólidos de 

esgotos sanitários, incluindo agregados de bactérias e vírus, emaranhado protetivo de 

células algais e de finos de carvão ativado que fornecem sítios de adesão e proteção 

para as bactérias. 

A ocorrência de organismos biológicos maiores e mais complexos, incluindo 

crustáceos, nematóides, vermes chatos, ácaros da água e larvas de insetos não é 

reconhecida como um problema de qualidade para a água distribuída. Embora esses 

organismos entrem na água através do manancial e a maioria seja removida pelos 
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vários processos de tratamento, alguns deles podem se desenvolver nos leitos dos 

filtros e serem  liberados para o sistema de distribuição, após sobreviverem à 

desinfecção. Uma vez na rede,  esses invertebrados podem abrigar e proteger 

coliformes e microrganismos patogênicos do contato do desinfetante. A bactéria 

ingerida pode sobreviver e  multiplicar-se no interior do invertebrado hospedeiro e, 

posteriormente, pode ser liberada quando  do rompimento da célula do hospedeiro. 

Isto pode explicar alguns episódios de passagem de coliformes e outras bactérias 

pelas barreiras do tratamento e  sua liberação continuada na rede de distribuição 

(GELDREICH, 1990). 

Os sítios que são colonizados com êxito quase sempre são formados por uma 

mistura de organismos aderidos uns aos outros  com as partículas e estruturas porosas 

dos tubérculos ou sedimentos presentes nos tubos. Entre estes organismos são 

encontradas bactérias gram-negativas (coliformes, Pseudomonas etc.), bactérias 

formadoras de esporos, organismos pigmentados, actinomicetos, fungos e leveduras. 

Além desses também podem ser encontrados vários protozoários e nematóides que se 

alimentam dessa população microbiana abrigada em áreas protegidas devido à baixas 

velocidades da água ou nas pontas mortas da rede (USEPA, 2002b). 

Segundo Payment e Robertson (2004) a maioria dos microrganismos que se 

desenvolvem dentro das redes de distribuição são inofensivos, exceção feita ao 

gênero Legionella  e Mycobacterium avium complex.  A bactéria M. avium complex,   

agente patogênico oportunista do homem,  produz sintomas similares ao do M. 

tuberculosis. Eles são ubíquos no solo, alimentos e água; têm sido encontrados nos 

biofilmes e são resistentes à desinfecção – algumas cepas encontradas no ambiente 

têm sido mencionadas  como causa de doenças em pacientes imunocomprometidos. 

Não existe relato de problemas de saúde pública envolvendo a ingestão de 

agentes patogênicos oportunistas – por exemplo Aeromonas e Pseudomonas - 

usualmente encontrados nos biofilmes de redes de distribuição de água,  pois as 

cepas presentes na água não têm o mesmo padrão genético daquelas encontradas em 

casos clínicos de infecções gastrointestinais (HAVELAAR et al., 1992). Embora 

esses organismos não tenham relação com doenças veiculadas pela  água, 

Pseudomonas foi identificada como a causa de várias infecções de pele associadas à 

água de piscinas e instalações aquáticas (WHO, 2000b). 

Biofilmes, sedimentos e produtos da corrosão podem abrigar microrganismos 

patogênicos introduzidos através do ineficiente tratamento ou, então, de falhas na 
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integridade do sistema de distribuição de água. Escondidos nos sedimentos ou 

envoltos nos biofilmes, os agentes patogênicos podem se desprender durante as 

operações de reparos ou limpeza, ou devido à erosão causada pela súbita mudança na 

vazão. Sua sobrevivência depende da natureza e da atividade microbiana no biofilme. 

Poucas espécies de agentes patogênicos conseguem se multiplicar sem condições 

favoráveis como temperatura elevada da água e suficiente nutrientes 

(LeCHEVALLIER, 2003). 

A atividade biológica nos sistemas de distribuição normalmente é mais 

intensa na interface entre a água e os materiais que compõem a estrutura física de 

distribuição, e no interior dos depósitos formados por partículas e materiais 

resultantes da corrosão. 

Para colonizar as superfícies em contato com uma corrente de água, as 

bactérias precisam aderir tenazmente. Elas fazem isso por meio de uma massa 

entrelaçada de fibras conhecidas como glycocalyx que se estendem da membrana da 

célula e aderem às superfícies vizinhas ou outras bactérias. Essas adesões do 

glycocalyx as camadas de sedimentos, tubérculos, juntas de tubos, e superfícies 

rugosas das paredes impedem que  a maioria das células individuais das 

microcolonias sejam varridas pelas forças de cisalhamento da corrente líquida. Pelo 

fato de  essas massas de fibras serem materiais polissacarídeos, elas também servem 

como barreira protetora contra os efeitos letais dos residuais de desinfetantes 

(GELDREICH, 1996). 

Nem todas as áreas da rede de distribuição são favoráveis à colonização 

microbiana. Altas velocidades da água em tubos de seções lisas tornam a adesão 

microbiana difícil, reduzem a adsorção de nutrientes e fornecem pouca ou nenhuma 

proteção microbiana para a exposição ao desinfetante. Ao contrário, o acúmulo de 

sedimentos, desenvolvimento de tubérculos, trechos com baixas vazões, pontas 

mortas, e a rugosidade das paredes das seções dos tubos e juntas de conexões são os 

principais sítios de colonização microbiana. Portanto, o crescimento de biofilmes 

depende da natureza do material, das condições hidráulicas e das características 

físicas e químicas da água (CAMPER, 1996). 

A colonização ocorre através do contato inicial de certos microrganismos, 

geralmente bactérias e o novo material e, logo em seguida, através da integração de 

vários níveis e espécies que podem coabitar e permutar nutrientes em função das 

condições externas. A formação do biofilme ou a colonização microbiana de 
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depósitos de matéria particulada nas tubulações serve como fonte de alimento para 

predadores tais como protozoários que, por sua vez, podem ser predados por animais 

maiores como Asellus aquaticus (PAYMENT e ROBERTSON, 2004). 

Segundo Levi (2004) os principais fatores que controlam o crescimento e 

desenvolvimento microbiano em sistemas de distribuição,  indicados na Figura 4.32,  

são discutidos abaixo: 

− Temperatura – se nutrientes estão disponíveis, a atividade microbiana aumenta 

significativamente em água de temperatura acima de 15°C, na ausência de 

residual de desinfetante na água. O crescimento microbiano está condicionado às 

cepas bacterianas que rapidamente se ajustam à fontes limitadas de nutrientes e, 

também, à elevações da temperatura da água. A temperatura da água acima de 

10° C acelera o crescimento de organismos adaptados aos lentos tempos de 

geração. As baixas temperaturas da água resultam delicado balanço entre o 

desenvolvimento de novas células e morte de células velhas. Segundo Geldreich 

(1990) os dados disponíveis de sistemas de abastecimento de água localizados em 

áreas geográficas de pronunciada mudança de temperatura sazonal sugerem que o 

recrescimento de organismos heterotróficos é mais pronunciado do que os 

coliformes e que, no verão podem ocorrer abruptas oscilações na densidade de 

organismos heterotróficos. 

 

 

Figura 4.32 -  Fatores que influenciam alterações microbiológicas nos sistemas 

de distribuição de água. 

Fonte: adaptado de Levi (2004). 
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− pH – a maioria dos microrganismos sobrevive em valores de pH normalmente 

encontrado na água distribuída. 

− Oxigênio – águas para consumo humano normalmente são bem aeradas, o que 

reduz o risco de corrosão induzida por microrganismos, denitrificação, produção 

de sulfeto e de outras conseqüências da estagnação anaeróbia. Contudo, o 

oxigênio pode não penetrar nas camadas mais profundas dos biofilmes ou dos 

tubérculos  e de outros depósitos e sedimentos, nos quais  as bactérias redutoras 

de sulfato podem proliferar. 

− Nutrientes – embora alguns microrganismos possam sobreviver com elementos 

minerais, eles são pouco significativos em redes de distribuição. Entretanto, 

muitos microrganismos somente proliferam se houver suficiente matéria orgânica 

dissolvida ou particulada contendo nitrogênio, carbono ou fósforo. Embora 

grande parte dos nutrientes seja removida através do tratamento convencional são 

necessários tratamentos refinados quando há necessidade de maior redução de 

traços orgânicos residuais. A aplicação de adsorção por CAG ou outros processos 

de tratamento equivalentes para controlar os precursores de subprodutos da 

desinfecção, também diminuirá as concentrações de nutrientes bacterianos 

disponíveis e, desta forma, fornecerá menor oportunidade para desenvolvimento 

do biofilme microbiano e recrescimento de coliformes. Naquelas instalações de 

água que usam a desinfecção como único processo de tratamento para  água de 

manancial de superfície relativamente limpa, deve sempre ser avaliada a 

possibilidade de uma ameaça sazonal de contribuição de compostos orgânicos 

devido à lignina natural, florescimentos de algas e recirculação de sedimentos do 

fundo durante a desestratificação de lagos. Essa matéria orgânica se acumula na 

rede de distribuição e serve de nutriente para grande variedade de bactérias 

aquáticas. O sucesso na redução da persistência microbiana em redes somente é 

alcançado com a maior diminuição da porção orgânica dos nutrientes essenciais. 

Os vírus e protozoários são obrigatoriamente parasitas e necessitam um 

hospedeiro humano ou animal para poderem se multiplicar. Se entrarem no sistema 

de distribuição, tais organismos podem sobreviver apenas por um período limitado 

de tempo; a dose infectante para hospedeiros humanos provavelmente será alcançada 

somente se houver uma concentração de parasitas nos depósitos. Este acúmulo pode 
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ocorrer devido à penetração de microrganismos através de conexões cruzadas, 

retrossifonagem ou contaminação (PAYMENT e ROBERTSON, 2004). 

Embora, atualmente, não exista relato de efeitos à saúde diretamente 

atribuídos à sobrevivência de agentes patogênicos de longo prazo dentro de sistemas 

de distribuição, tais organismos podem persistir dentro de biofilmes e,  por isso,  

apresentam potencial interesse para a saúde dos consumidores. Os biofilmes contêm 

muitos sítios de absorção que podem reter ou acumular materiais contaminantes 

orgânicos e inorgânicos, bem como matéria particulada e coloidal (USEPA, 2002b). 

Dentro dos biofilmes os agentes patogênicos microbianos podem ser protegidos das 

tensões biológicas, físicas, químicas e ambientais, incluindo: predação, dessecação e 

mudanças ou fluxos no ambiente (PAYMENT e ROBERTSON, 2004). 

Os problemas, portanto, acontecem no sistema de distribuição quando 

biofilmes associados a agentes patogênicos se desprendem de outro substrato ou da 

matriz do biofilme devido a processos físicos, químicos ou biológicos. A biomassa 

despregada pode comprometer a qualidade microbiológica do sistema de distribuição 

por permitir contínua contaminação da massa líquida através da liberação de agentes 

patogênicos e microrganismos indicadores aderidos. Esses microrganismos 

mobilizados, que podem existir em concentrações maiores que a dose infectante, têm 

potencial para  alcançar os consumidores através da ingestão de alimento e água 

contaminada, inalação de aerossóis ou falhas na pele (USEPA, 2002b). Em um 

modelo de risco desenvolvido para  distribuição de água de reuso há  evidências que 

sugerem que – mesmo durante a operação em condições normais – os vírus entéricos 

podem ficar acumulados nos biofilmes existentes nas tubulações da rede de 

distribuição em quantidade suficiente para apresentar risco à saúde dos 

consumidores. Segundo Payment e Robertson (2004), estes estudos corroboram a 

opinião que prevenir o aparecimento de depósitos e biofilmes em um sistema de 

distribuição seja importante componente de um PSA. 

 

4.20.2 Controle da qualidade microbiológica da água em sistemas de 

distribuição 

Para assegurar ao consumidor a distribuição de água com alta qualidade, os 

serviços de abastecimento público de água precisam estar permanentemente 

vigilantes com possíveis intrusões que podem contaminar a rede de distribuição e 

promover degradação microbiológica. Esta tarefa é complexa devido à própria 
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natureza do sistema de distribuição: rede de tubulações, hidrantes, válvulas, sistemas 

de bombeamento, unidades de desinfecção, reservatórios etc. (GELDREICH, 1996). 

A prática corrente é usar desinfetante residual para controlar o crescimento de 

microrganismos nos sistemas de distribuição, atuar como barreira final e auxiliar na 

manutenção da segurança microbiológica da água. As concentrações residuais 

normalmente usadas somente inativam microrganismos menos resistentes como os 

coliformes termotolerantes que são usados como os principais indicadores de 

segurança da água. A ausência de coliformes cria a falsa sensação de segurança, 

porque muitos agentes patogênicos virais e parasitas são resistentes aos níveis de 

desinfetantes aplicados. Portanto, a manutenção de um residual de desinfetante ou 

um aumento na dose do desinfetante jamais poderiam ser considerados substitutos da 

rigorosa aplicação de boas práticas operacionais e de manutenção. Contudo, a perda 

de residuais de cloro pode ser usada como indicador de intrusão se for realizada uma 

apropriada freqüência de monitoramento, especialmente se houver contínuo 

monitoramento das instalações do sistema de distribuição (LeCHEVALLIER, 

1999a). 

Em locais em que não seja aplicado um residual de desinfetante para manter a 

qualidade durante a distribuição, a prevenção do ingresso de microrganismos 

patogênicos precisa ser garantida para proteger a qualidade da água. Ela dependerá 

da regular inspeção sanitária dos sistemas de distribuição para identificar vazamentos 

ou partes do sistema que permitam ingresso de material fecal e onde a água 

superficial ou o solo possam ser agentes contaminadores. Os resultados da inspeção 

sanitária deveriam ser usados para definir ações preventivas de manutenção e reparo. 

A manutenção da qualidade da água em redes de abastecimento que não usam  

desinfecção requer um apropriado treinamento de operadores e gerentes de sistemas 

e contínuo suporte através da vigilância. É importante também controlar e reduzir o 

nível de nutrientes a fim de diminuir o potencial de crescimento de biofilmes 

(PAYMENT e ROBERTSON, 2004). 

 

4.20.2.1 A estabilidade do desinfetante durante a distribuição da água 

Para reduzir ou prevenir a colonização de organismos remanescentes do 

tratamento e inativar bactérias associadas à contaminação devido à intrusão em redes 

de distribuição é importante que o desinfetante tenha estabilidade. A colonização 

microbiológica pode levar à corrosão de tubos e acessórios metálicos da rede de 
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distribuição e provocar o aparecimento de efeitos estéticos adversos tais como gosto, 

odor e problemas de aparência da água. Outro problema importante é o 

recrescimento de organismos oportunistas relacionados à saúde e seu impacto na 

detecção de coliformes. Geldreich (1996) relata que pesquisa feita em 969 sistemas 

públicos de água revelou que a contagem padrão de placas de 10 organismos ou 

menos foi obtida em mais de 60% dos sistemas estudados que tinham residual de 

cloro  de aproximadamente 0,1 a 0,3 mg/L. Os sedimentos, habitat protetor para os 

microrganismos nas redes e a seletiva sobrevivência de organismos resistentes a 

desinfetantes foram as razões encontradas para explicar porque concentrações de 

cloro residual maiores do que 0,3 mg/L de cloro não produziam maiores reduções na 

contagem de bactérias heterotróficas (CBH). Em outro estudo envolvendo 986 

amostras coletadas nas redes de distribuição de Baltimore e Frederick, Md., a 

manutenção de um residual de cloro livre foi a medida mais eficaz para a 

manutenção de baixa contagem padrão de placas. 

O residual de desinfetante no sistema de distribuição pode ser muito eficaz na 

inativação de agentes patogênicos associados a contaminantes que se infiltram nas 

redes de distribuição; contudo há limitações para essa barreira protetora (USEPA, 

2004). Geldreich (1996) relata que residuais de cloro na faixa de 0,1 a 0,3 mg/L não 

fornecem adequada proteção contra a intrusão maciça seguida de  grande 

contaminação caracterizada por odores, cor e turbidez na água distribuída. Para a 

rápida inativação de microrganismos o residual de cloro livre mostrou-se mais 

efetivo  que  o residual de cloro combinado. 

Geldreich (1996) descreve problemas em sistemas de distribuição associados 

ao uso de cloro residual combinado ou que se apresentam sem residual. O uso de 

cloro combinado é caracterizado por uma fase satisfatória inicial na qual os residuais 

de cloramina são facilmente mantidos através do sistema e as contagens de bactérias 

são muito baixas. Após um período de anos podem ocorrer problemas devido ao 

aumento da contagem bacteriana, declínio no cloro combinado residual, aumento das 

reclamações relativas ao gosto e odor e ser reduzida a  capacidade de escoamento 

hidráulico na tubulação. A conversão do sistema para cloro residual livre, de início, 

produz reclamação dos consumidores em relação ao gosto e odor resultantes da 

oxidação do material orgânico acumulado e da dificuldade em manter uma 

concentração de cloro livre nas pontas do sistema de distribuição. Nesses casos, a 

aplicação de um sistemático programa de descarga de rede permite que o residual de 
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cloro livre seja restabelecido em todo o sistema, diminui a contagem de bactérias e, 

por conseqüência, decrescem as reclamações em relação ao gosto e odor. Dos 

desinfetantes de uso mais comum – cloro, cloraminas, dióxido de cloro e ozônio – 

somente  ozônio não fornece residual permanente, porque é altamente reativo e 

desaparece rapidamente nos sistemas de distribuição. 

Quando ozônio é aplicado, alguns compostos orgânicos não degradáveis 

presentes no processo de tratamento da água, serão convertidos em compostos menos 

complexos prontamente utilizados pelas bactérias. Se os compostos resultantes não 

forem removidos haverá mais carbono orgânico assimilável no sistema de 

distribuição e, portanto, haverá mais nutrientes para a atividade de colonização 

microbiológica, principalmente durante os períodos em que a água  estiver  mais 

quente (GRAY, 2008). 

Geralmente o desinfetante é adicionado no final do tratamento da água para 

produzir  residual, fornecer proteção contra o crescimento microbiológico e limitar 

os efeitos da contaminação enquanto a água é escoada através do sistema de 

distribuição.  

Por outro lado, normalmente, o desinfetante residual é consumido nas 

superfícies expostas dos materiais na rede, depósitos nas tubulações, espécies de 

microrganismos e produtos químicos na água (USEPA, 2004). O desinfetante 

residual também pode ser consumido por contaminantes que entram na rede, como  

resultado de conexões cruzadas ou de retrossifonagem. Assim, no final de longas 

redes ou em redes com extensos períodos de trânsito da água, a concentração residual 

do desinfetante pode chegar a zero. Em si, isto não é um problema, mas será se 

houver contaminação devido ao crescimento de microrganismos que comprometem a 

qualidade da água ou o monitoramento da qualidade microbiológica. Contudo, 

muitos operadores consideram prudente manter um residual nas extremidades do 

sistema. A adequada manutenção da rede auxilia a conservar o residual de 

desinfetante em toda ela, contudo pode ser necessário um reforço na desinfecção 

(PAYMENT e ROBERTSON, 2004). 

Um método para manter um residual de desinfetante através da rede é 

assegurar alta concentração residual na água que deixa a estação de tratamento de 

água. Entretanto, isto pode significar que os consumidores imediatamente à jusante 

da Estação de Tratamento de Água receberão concentrações de desinfetante que 

podem ser indesejáveis por causa do sabor e odor (GELDREICH, 1990). 
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O reforço da desinfecção é uma solução alternativa para este problema. O 

residual desinfetante varia durante o dia com a demanda e, conseqüentemente, com o 

tempo de trânsito. Desta forma, as amostras da qualidade da água nos sistemas de 

distribuição identificam em que lugares o residual do desinfetante está inadequado e, 

portanto, onde há necessidade de reforço da desinfecção. 

Normalmente, a entrada e saída de reservatórios são os locais escolhidos para 

a instalação do reforço da desinfecção. A vantagem em usar esta prática é o fato de 

os reservatórios poderem garantir um novo tempo de contato para a ação do 

desinfetante além de fornecerem um local seguro para a instalação dos equipamentos 

de dosagem e de difícil acesso ao público. Atualmente, segurança e proteção são 

questões importantes onde houver equipamentos, devido aos constantes roubos de 

fios das instalações elétricas. 

 

4.20.2.2 Monitoramento microbiológico dos sistemas de distribuição de água 

O objetivo dos programas de monitoramento microbiológico nos sistemas de 

distribuição é garantir que o abastecimento de água atenda às diretrizes, padrões e 

regulamentos sanitários vigentes. 

Existem dois níveis de monitoramento em  um sistema de distribuição de 

água: monitoramento de conformidade e o monitoramento especial, planejado para 

melhor entender as características e o desempenho do sistema. O monitoramento 

rotineiro de conformidade envolve o desenvolvimento de um plano sistemático de 

cobertura de todas as áreas do sistema de distribuição, com uma amostragem 

estratégica que demonstre a permanente distribuição de água segura em todos os 

setores de abastecimento. Por outro lado, um programa de monitoramento especial 

tem que ser planejado para entender as características e o desempenho do sistema e 

para  localizar áreas com problemas que necessitem  ações corretivas (GELDREICH, 

1990). 

O monitoramento efetivo da qualidade microbiológica do abastecimento de 

água requer cuidadosas considerações do processo de amostragem quanto à  

freqüência de coletas de amostras e a bem elaborada seleção de locais de 

amostragem. Nos sistemas de abastecimento de água (SAAs) que usam água de 

mananciais subterrâneos protegidos é esperado que a água tenha alta qualidade e, 

assim, necessite  menos monitoramento do que os sistemas que usam mananciais 

superficiais. Os sistemas de abastecimento que usam a desinfecção como único 
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processo de tratamento necessitam maior atenção, principalmente pela menor 

quantidade de barreiras sanitárias, necessitando monitoramento mais freqüente do 

que o necessário para sistemas que usam tratamento convencional com múltiplos 

processos em série. 

A integridade do sistema de distribuição freqüentemente é um importante 

problema em sistema com redes com tubos velhos, potencial de conexões cruzadas e 

fluxo reverso. Deste modo, cada sistema de água é único em seu poder e fragilidade, 

bem por isso é necessário tratá-los individualmente quanto à freqüência de 

monitoramento; porém, é preciso manter pelo menos uma mínima freqüência 

necessária especificada pelas regulamentações nacionais. 

Vários critérios foram relacionados para ser estabelecido o menor nível de 

monitoramento necessário: volume de água consumido pela população, número de 

ligações de água e o comprimento total da rede de tubos da distribuição. Contudo, a 

prática mais aceita está baseada no cálculo da freqüência de amostragem em função 

da população servida. A base para esta abordagem é o reconhecimento de que a 

população cresce da mesma forma que crescem o tamanho, a complexidade do 

sistema e o potencial de contaminação da rede de distribuição por conexões cruzadas 

e retrossifonagem. Desta forma é buscado enfatizar a necessidade de demonstrar ao 

público que a água é segura, ou seja, de boa qualidade (PAYMENT e ROBERTSON, 

2004).  

Para estabelecimento do número específico de amostras necessárias pelo 

serviço de abastecimento segundo a população abastecida, Geldreich (1996) afirma 

que para serem dados produzidos dados estatísticos significativos em relação à 

qualidade bacteriológica de pequenos sistemas de água é importante que sejam 

colhidas no mínimo 5 amostras por mês. Para pequenos abastecimentos de água os 

testes de coliforme para  qualidade da água final deveriam ser feitos uma vez por 

semana, caso sejam detectadas a presença ocasional de coliformes. O monitoramento 

de sistemas de distribuição para bactéria coliforme não deveria ser ignorado apenas 

porque a rede de tubos em um sistema de água pequeno é simples e tem poucas 

ligações domiciliares. Em pequenos sistemas de distribuição, a medição do residual 

do desinfetante fornecerá a confirmação da proteção via disponibilidade do 

desinfetante contra algum evento de contaminação, a qual poderá ocorrer através de 

conexões cruzadas e outros problemas potenciais comuns às configurações da rede 

de tubulações. 

Revisão Bibliográ  ca

241



 242

Por causa dos custos laboratoriais associados ao monitoramento adicional, 

deveriam ser consideradas alternativas para fornecer assistência aos pequenos 

sistemas e, assim, melhorar a proteção da saúde pública. Por exemplo, para pequenos 

sistemas (<3300 habitantes) que usam abastecimento de água subterrânea desinfetada 

ou filtram sua água superficial antes da desinfecção, uma inspeção sanitária tri-anual 

das operações do sistema de água poderia ser substituída por algum aumento no 

monitoramento. Este tipo de inspeção envolve uma inspeção no local (on-site) da 

bacia, manancial, processos de tratamento, rede de distribuição e dados do 

monitoramento de um sistema público de água realizado por pessoal competente. O 

objetivo é assegurar a eficiência no fornecimento contínuo de água segura para a 

comunidade (GELDREICH, 1996). 

Geldreich (1990) descreve outra abordagem usada, – a medição de cloro 

como um substituto parcial para o monitoramento microbiológico. Sob a National 

Interim Primary Drinking Water Regulation Rule (Estados Unidos), a autoridade 

sanitária poderia substituir até 75 por cento das amostras bacteriológicas necessárias 

estabelecendo medidas de cloro residual livre tomadas em pontos representativos 

dentro do sistema de distribuição, em uma freqüência de pelo menos quatro testes 

para cada analise de coliforme substituída. Além do mais, é preciso manter pelo 

menos 0,2 mg/L de cloro livre em todo o sistema de distribuição e, diariamente, 

serem feitas determinações de cloro residual. Embora esta abordagem demonstre a 

presença de um residual de desinfetante em toda a rede de distribuição, não há 

certeza da inexistência de coliformes, porque eles ainda podem estar presentes 

devido ao insuficiente tempo de contato, proteção proporcionada pelas partículas ou 

pelos biofilmes. 

A contagem heterotrófica de placa, medições de menos de 500 organismos 

por mL – como alternativa para atender a necessidade de desinfecção (pelo menos 

0,2 mg/L) em 95 por cento de todos os locais testados da rede de distribuição – 

também tem algum mérito em reduzir as exigências de monitoramento. O 

recrescimento de bactérias acima de 500 organismos por mililitros limita esses sítios 

no verão, fato que motiva o operador a dar descargas nas linhas para minimizar o 

crescimento bacteriano e, talvez, restaurar o residual do desinfetante (GELDREICH, 

1996). 

Para Payment e Robertson (2004) os padrões de potabilidade baseados 

exclusivamente no critério da população abastecida - “quatro amostras por mês, se a 
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população for  menor do que 5.000 habitantes” - são ineficazes para garantir a 

qualidade da água distribuída para todos os consumidores. Teoricamente, o controle 

microbiológico pode ser alcançado através de um programa de monitoramento 

freqüente de cada reservatório e de cada ligação de água. Contudo, tal estratégia é 

extremamente custosa e apenas verifica que a água era segura quando foi distribuída, 

porque a identificação e enumeração dos microrganismos é muito lenta , por isso, 

inadequada para a prevenção e controle. 

A estratégia para a seleção de pontos de amostragem deveria ser o 

planejamento de  um programa de amostragem para monitorar todas as partes de um 

sistema de distribuição durante todo o tempo. A despeito do tamanho do sistema, a 

porcentagem de amostras deveria ser coletada em pontos fixos, como o primeiro 

consumidor localizado após o tratamento, estações de bombeamento, reservatórios e 

locais com problemas constantes com ocorrências de coliformes. Esta porção do 

programa de amostragem pode ser descrita como amostragem “representativa” das 

variações da qualidade da água – isto é, pontos de amostragem permanente, 

escolhidos por serem representativos das variações da qualidade da água dentro do 

sistema de distribuição. Outros locais deveriam ser selecionados aleatoriamente em 

todo o sistema de distribuição, tomando o cuidado de selecionar torneiras abastecidas 

com água de uma ligação domiciliar conectada diretamente com a rede ao invés de a 

um reservatório domiciliar. Os pontos aleatórios deveriam incluir áreas nas quais 

haja possibilidade de contaminação através de conexões cruzadas e retrossifonagem, 

tais como hospitais, escolas, prédios públicos, apartamentos, hotéis e fábricas 

(GELDREICH, 1996). 

Durante um evento de contaminação ou quando houver  presença de biofilme 

de coliformes, devem  ser escolhidos novos pontos de amostragem, dentro do setor 

ou zona de abastecimento, em um esforço para  verificar os dados iniciais e isolar a 

área com problema na rede de distribuição. O isolamento da área pode ser difícil por 

causa da ocorrência de fluxo reverso no sistema de distribuição e da natureza 

transitória de alguns eventos de contaminação. A despeito dessas dificuldades, é 

possível obter sucesso em localizar o problema através da seleção de locais de 

amostragem acima e abaixo das ocorrências de coliformes,  nas quais  o residual de 

cloro seja nulo ou em locais em que a turbidez tenha aumentado ou  exista ocorrência 

de população de bactérias heterotróficas (GELDREICH, 1990). 
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Um eficiente meio de monitoramento é desenvolver uma rotina de 

amostragem para a qualidade da água em tempo-real – se possível on-line –  ou seja, 

monitorar parâmetros ligados à qualidade microbiológica da água em locais 

selecionados em todo o sistema de distribuição de água (rede e reservatórios). Com 

um bom conhecimento das características hidráulicas, essa abordagem pode ser 

custo-eficaz e rapidamente pode fornecer alertas de falhas no sistema relacionadas a 

risco à saúde. Os parâmetros que podem ser usados como substitutos são cloro livre, 

pressão da água, oxigênio dissolvido e turbidez. Anomalias ou alterações súbitas 

nesses parâmetros podem indicar problema no sistema. Um programa de 

monitoramento deveria incluir diretrizes em relação à interpretação dos dados e 

ações corretivas a serem tomadas quando os limites forem  excedidos (PAYMENT e 

ROBERTSON, 2004). 

Segundo Stevens et al. (2004) um programa de monitoramento para a gestão 

de riscos em sistemas de distribuição envolve três tipos de monitoramento: 

− Monitoramento operacional para auxiliar na gestão do dia-a-dia da segurança do 

sistema; 

− Processo de validação para os processos de tratamento e outras medidas de 

controle; 

− Verificação se todo o sistema de abastecimento de água está operando 

corretamente. 

 

O monitoramento microbiológico de rotina normalmente cumpre o papel de 

verificação porque apenas checa a segurança da água – verifica se o sistema está 

funcionando adequadamente – por isso não deveria ser entendido como controle 

operacional. 

As inspeções sanitárias periódicas de reservatórios e demais unidades além de 

serem importante parte dos Planos de Segurança da Água são elementos essenciais 

para os pequenos sistemas operados pela própria comunidade, nos quais a verificação 

da qualidade da água não seja feita freqüentemente (HOWARD, 2002). 
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4.20.2.3 Parâmetros microbiológicos usados no controle da qualidade da 

água 

4.20.2.3.1 Coliformes Totais 

Os coliformes foram usados extensivamente como base para a 

regulamentação da qualidade microbiológica da água para consumo humano. 

Inicialmente os coliformes totais foram usados como indicadores de contaminação 

fecal e, por conseqüência, da possível presença de agentes patogênicos entéricos. 

Entretanto, muitas espécies de bactérias do grupo coliforme total sobrevivem e 

crescem no ambiente, motivo pelo qual seu valor como um indicador de 

contaminação fecal foi questionada por muitas agências regulatórias. Cepas de 

bactérias coliformes total podem colonizar as superfícies dentro do sistema e tomar 

parte da composição do biofilme (STEVENS et al., 2003 e LeCHEVALLIER, 1990). 

As condições ambientais que favorecem este processo são temperatura da água maior 

que 15°C, pH neutro e concentrações adequadas de carbono orgânico assimilável 

(COA). Em climas temperados, os eventos de crescimento ocorrem durante os meses 

de verão, porém em climas subtropical e tropical eles ocorrem durante todo o ano 

(PAYMENT e ROBERTSON, 2004). 

A habilidade que os coliformes totais têm para desenvolvimento no ambiente 

ou nos sistemas de distribuição de água fazem deles um índice pouco confiável de 

contaminação fecal. Contudo, os coliformes totais podem ser usados no 

monitoramento operacional, como medida da deterioração da qualidade da água no 

sistema de distribuição. A detecção desses organismos pode revelar crescimento 

microbiano e, possivelmente, formação de biofilmes, bem como o ingresso de 

material externo incluindo solo. Contudo, a CBH detecta uma grande variedade de 

organismos,  motivo pelo qual, freqüentemente,  para essas condições é considerada  

como  melhor indicador do que os coliformes totais (GELDREICH, 1996). 

 

4.20.2.3.2 Escherichia coli e coliformes termotolerantes 

Escherichia coli (E. coli) é o indicador fecal indicado pela OMS (WHO, 

2004a) e utilizado por vários países, inclusive o Brasil (BRASIL, 2004). As 

informações atuais sugerem que E. coli é quase que exclusivamente originada das 

fezes de animais de sangue quente. Sua presença na água para consumo humano é 

interpretada como indicador de recente ou de uma substancial contaminação fecal 

pós-tratamento ou de um inadequado tratamento dado à  água. Os coliformes 
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termotolerantes E. coli e também alguns tipos de Citrobacter, Klebsiella e 

Enterobacter. Embora outras espécies de termotolerantes diferentes da E. coli 

também incluam organismos ambientais, as populações de coliformes 

termotolerantes na maioria das águas são predominantemente compostas por E. coli. 

Assim, os coliformes termotolerantes são considerados como menos confiáveis mas 

são aceitos como indicadores da poluição fecal. 

Segundo Payment e Robertson (2004) para usar E. coli ou os coliformes 

termotolerantes como indicadores da poluição fecal, vários problemas precisam ser 

considerados: 

− Embora E. coli não prontamente cresça fora do intestino de animais de sangue 

quente, em regiões temperadas existem algumas evidências que sugerem seu 

crescimento no ambiente natural em regiões tropicais. Entretanto, na maioria dos 

casos, E. coli competirá com outras bactérias ambientais; portanto, é questionável 

se o crescimento ocorre na natureza. 

− E. coli é extremamente sensível à desinfecção e sua presença em amostras de 

água é um sinal de  importante deficiência no tratamento ou na integridade do 

sistema de distribuição. Contudo, sua ausência não fornece suficiente segurança 

para afirmar que a água esteja  livre de riscos microbiológicos. Muitos agentes 

patogênicos virais e protozoários são significativamente mais resistentes à 

desinfecção e podem sobreviver à exposições do desinfetante que inativam E. 

coli. O ingresso de esgoto sanitário  no  sistema de distribuição que veicula água 

com um desinfetante residual pode não ser detectado usando apenas E. coli como 

indicador; porque  estas bactérias podem ser inativadas enquanto outros agentes 

patogênicos permanecem viáveis. 

 

4.20.2.3.3 Contagem de bactérias heterotróficas 

A contagem de bactérias heterotróficas (CBH) foi um dos primeiros 

parâmetros usados para monitorar a qualidade microbiológica da água de consumo 

humano. Logo após os trabalhos de Koch, no final do século XIX, CBH foi usado 

para monitorar a segurança da água final. Contudo, recentemente, CBH tornou-se um 

indicador de qualidade geral do sistema de distribuição (WHO, 1997a). 

Os microrganismos heterotróficos são nativos na água e biofilmes e  no 

sistema de distribuição de água estão sempre presentes em maiores concentrações do 

que as bactérias do grupo coliforme Um aumento da CBH indica traspasse no 
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tratamento, contaminação pós-tratamento, crescimento na água veiculada no sistema 

de distribuição ou  presença de depósitos e biofilmes no sistema. Um súbito aumento 

na CBH acima de valores normais (históricos) deveria disparar ações para investigar 

e, se necessário, remediar a situação. Não há evidências que os microrganismos 

heterotróficos no sistema de distribuição sejam responsáveis por algum efeito sobre a 

saúde da população que ingere esta água (WHO, 2003). 

Alguns países usam um valor máximo de CBH de 500 UFC/mL a 35°C, 

porque concentrações maiores que esta interferem na determinação de coliformes  

com as  técnicas de filtração por membrana baseadas na fermentação da lactose. 

Contudo, o métodos mais novos, baseados no metabolismo de substratos 

cromogênicos, não estão propensos a essa interferência (GELDREICH, 1996). 

 

4.20.3 Problemas de qualidade da água em sistemas de distribuição 

A distribuição de água é um componente crítico de todo sistema de 

abastecimento de água. Sua principal função é fornecer água em quantidade, 

qualidade e com pressão adequadas - falhas em atender a estes objetivos se 

constituem em séria deficiência no sistema (NRC, 2005). 

A qualidade pode ser  degradada no trajeto entre a unidade de tratamento e a 

torneira do consumidor devido, entre outros fatores: à reações químicas e biológicas 

entre a água e os materiais constituintes do sistema de distribuição, à contaminações 

externas que ocorrem por causa de quebras de tubulações, a vazamentos associados a 

transientes hidráulicos, à inadequada manutenção de reservatórios. 

A USEPA (2006b) relacionou os problemas associados à perda da integridade 

do sistema de distribuição em: 

− Conexões cruzadas e retrossifonagem; 

− Implantação de novas tubulações e reparo nas tubulações existentes; 

− Deficiências na Reservação de água; 

− Crescimento microbiológico e formação de biofilmes; 

− Deficiências na operação e manutenção do SDA 

− Lixiviação e vazamentos; 

− Intrusão de contaminantes; 

− Infiltração. 
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A partir do estudo elaborado pela NRC (NRC, 2005) é possível classificar os 

problemas que necessitam ser tratados prioritariamente para garantir a integridade do 

sistema de distribuição de água conforme mostra o Quadro 4.37. 

 

A seguir é feita breve descrição de cada um destes fatores. 

 

4.20.3.1 Conexões cruzadas e retrossifonagem 

Conexão cruzada é o nome dado a uma ligação não protegida entre o sistema 

público de abastecimento de água e outro sistema ou fonte nas quais substâncias 

indesejáveis podem ser potencialmente introduzidas no abastecimento de água 

(USEPA, 2002c). 

 

Quadro 4.37 -  Priorização dos problemas encontrados em sistemas de 
distribuição de água. 

Problemas 
Unidade do sistema 

de distribuição 
envolvida 

Grau de 
Prioridade 

Conexões cruzadas e retrossifonagem 
Redes de distribuição e 

reservatórios 
Alta 

Implantação de novas tubulações e 
reparo nas tubulações existentes 

Redes de distribuição Alta 

Deficiências na Reservação de Água Reservatórios Alta 

Crescimento microbiológico e 
formação de biofilmes 

Todo o sistema de 
distribuição 

Média 

Deficiências na operação e 
manutenção do sistema 

Todo o sistema de 
distribuição 

Média* / Baixa 

Lixiviação e Vazamentos 
Todo o sistema de 

distribuição 
Média* / Baixa 

Intrusão de contaminantes Rede de distribuição  Média 

Infiltração Rede de distribuição Baixa 

* Média quando relacionada à perda do residual de desinfetante na água 

Fonte: adaptado de NRC (2006). 
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Retrossifonagem é o indesejável fluxo reverso de água ou mistura de água e 

outros líquidos, gases ou outras substâncias dentro de tubulações de distribuição de 

água potável de uma ou mais fontes (NRC, 2005). Para que um destes eventos ocorra 

é necessário existir uma conexão cruzada e uma diminuição na pressão da rede que 

crie um diferencial de pressão que permita que uma substância indesejável penetre 

no  sistema de distribuição, ou que exista uma conexão cruzada em que haja um 

gradiente de pressões maior do que a pressão normal do sistema de distribuição 

(USEPA, 2002c). 

De 1971 a 1998, a contaminação química e microbiológica, através de 

conexões cruzadas e retrossifonagem foram consideradas como responsável pela 

maioria das doenças cuja causa estivesse ligada aos sistemas de distribuição de água 

(CRAUN e CALDERON, 2001). 

Segundo a NRC os incidentes que envolvem conexões cruzadas e a 

retrossifonagem têm sido reconhecidos como importantes contribuintes para o 

surgimento de doenças relacionadas à  água. As conexões cruzadas também são de 

grande interesse em locais onde um sistema de água potável esteja próximo de um 

sistema de águas residuárias ou de coleta de águas pluviais (NRC, 2006). 

 

4.20.3.2 Reparo e implantação de novas tubulações existentes 

A contaminação do interior de tubulações é comum durante a instalação de 

redes de distribuição de água. Pierson et al. (2002) identificaram três principais 

fontes de contaminação da água relacionadas à construção e manutenção de redes: 

− Ligações domiciliares avariadas durante o reaterro das valas; 

− Não proteção dos tubos durante o armazenamento antes de sua instalação; 

− Não proteção dos tubos durante o assentamento dentro da vala; e 

− Vala contendo água de chuva durante o assentamento das tubulações. 

 

Besner et al. (2002) relacionaram as seguintes causas de contaminação 

durante a instalação e reparos de tubulações: 

− Inadequada velocidade das descargas para retirada de contaminantes em novas 

tubulações; 

− Condições sanitárias inadequadas durante a implantação ou reparo de tubulações; 
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− Introdução de sedimentos contaminados nos tubos que não foram removidos 

durante o processo de limpeza e desinfecção das redes. 

 

As redes de distribuição e ligações domiciliares podem ser suscetíveis à 

contaminação se houver possibilidade de ruptura ou perfuração e se estiverem 

próximas à tubulações que escoem esgoto sanitário que estejam avariados (vazando), 

associado à pressões baixas ou negativas nas redes. 

A contaminação química e microbiológica dos materiais do sistema de 

distribuição, seja durante a ruptura de tubos ou durante sua instalação, reabilitação e 

reparo é um problema de alta prioridade. Craun; Berger e Calderon (2001), em 

estudo sobre os surtos de doenças relacionadas com a água, entre 1971 e 1998, 

relataram que dos doze maiores surtos causados por deficiências nos sistema de 

distribuição, um estava associado à contaminação de tubulações durante o 

armazenamento inadequado antes da sua instalação. 

O uso insuficiente de melhores práticas, tais como desinfecção após a 

realização de reparos na rede, permite que a contaminação se propague através do 

sistema de distribuição (AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION SERVICE 

CO., INC. (2002e). A NRC (2006) indica a necessidade de melhorias no uso de boas 

práticas e treinamento e certificação de operadores para reduzir estes riscos. 

 

4.20.3.3 Deficiências na reservação de água tratada 

Os reservatórios de água tratada são de vital importância para os sistemas de 

distribuição de água. Segundo Gray (2008) os reservatórios normalmente são 

projetados e operados para: 

− Assegurar a integridade e confiabilidade hidráulica do sistema; 

− Fornecer uma capacidade de reserva para combate a incêndios e outros 

emergências; 

− Equalizar as pressões no sistema de distribuição; e 

− Equilibrar o uso da água durante o dia. 

 

Para atender esses objetivos devem ser armazenados grandes volumes de 

água; no Brasil é de hábito armazenar um terço do volume consumido diariamente;  

contudo, em países desenvolvidos estes volumes são maiores e podem resultar em 
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longos tempos de detenção da água nessas unidades (NRC, 2006). Longos tempos de 

detenção e inadequada mistura da água dentro dos reservatórios criam a oportunidade 

de contaminação química e microbiológica. Uma dos principais problemas de 

degradação da qualidade da água durante a reservação é a perda do residual do 

desinfetante, como também o comprometimento devido ao aumento da temperatura 

da água durante o verão. A contaminação química da água pode ocorrer devido a 

falhas no revestimento, presença de solventes, adesivos ou outros produtos químicos 

usados para fabricar ou reparar o revestimentos internos dos reservatórios. A perda 

da qualidade da água também pode ocorrer devido à entrada de contaminantes 

externos originados de pássaros, animais, ventos, chuvas e algas. Por isso é muito 

importante manter os reservatórios cobertos e manter estreita vigilância nas aberturas 

que permitam contato da água reservada com o meio externo. As aberturas de 

ventilação, de inspeção e de extravasão devem ser adequadamente projetadas, 

construídas e operadas – pois são pontos vulneráveis à contaminação externa 

(AWWA e EES, Inc., 2002c). Geldreich relata a ocorrência de quatro surtos de 

doenças relacionadas à água que estavam associados à contaminação pela má 

cobertura de reservatórios, os quais foram contaminados por pássaros. 

(GELDREICH, 1990). 

Para NRC (2006) as exigências quanto à quantidade e qualidade de água no 

controle da quantidade de água a ser reservada freqüentemente estão em conflito. 

Enquanto o objetivo da quantidade da água é promover uma reservação excessiva de 

água, os objetivos da qualidade da água são minimizar o tempo de residência da água 

dentro dos reservatórios e maximizar, nas instalações de tratamento, o tempo de 

contato da água com o desinfetante. É necessário equilibrar essas exigências para 

garantir eficiente desinfecção da água e um nível de serviço que traga benefícios à 

saúde e bem-estar da população. 

Para minimizar os problemas devido ao elevado tempo de detenção e 

diminuição da concentração residual do desinfetante é importante garantir uma 

perfeita mistura da água dentro dos reservatórios através da eliminação de zonas 

mortas e prevenir curtos circuitos através da adequada disposição das entradas e 

saídas da água dos reservatórios (AINSWORTH, 2004). 
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4.20.3.4 Crescimento microbiano e formação de Biofilmes 

Segundo LeChevallier (1999a) todo sistema de distribuição de água é 

suscetível à formação de biofilmes a despeito da pureza da água, tipo de material das 

tubulações, ou da presença de desinfetante. O crescimento de bactérias nas 

superfícies pode ocorrer no sistema de distribuição ou nas instalações hidráulicas 

prediais (NRC, 2006). Está bem documentado o fato de a contagem de bactérias 

suspensas no sistema de distribuição ser resultado de células desprendidas devido ao 

crescimento de células dos biofilmes na água. Este fenômeno ocorre com organismos 

autotróficos e heterotróficos, coliformes e agentes patogênicos oportunistas. Nestas 

circunstâncias o biofilme desprendido pode atuar como inóculo dentro das 

tubulações da rede. Os organismos, então, podem ser inalados durante o banho ou 

podem ser ingeridos. 

Os biofilmes presentes nos sistemas de distribuição de água são 

principalmente compostos por organismos encontrados no ambiente e, como tal, têm 

limitado interesse para a  saúde pública. Esses organismos freqüentemente são 

enumerados através da CBH e, por enquanto, existem poucos estudos 

epidemiológicos que relacionam CBH e efeitos sobre a saúde humana (WHO, 2003). 

Biofilmes podem ser um reservatório para agentes patogênicos oportunistas 

como M. avium complex (M. avium e M. intracellulare) que foram isolados em águas 

para consumo humano nos EUA. Eles estão relacionados às infecções e à doenças 

como a tuberculose na população imunocomprometida, particularmente aquela com 

AIDS/SIDA (NRC, 2006). 

Também já foi observada a presença de células viáveis de Helicobacter pylori 

e do vírus Coxsackie B em tubulações de redes de distribuição de água com biofilmes 

(NRC, 2006). 

A eliminação de biofilmes ou seu controle não é tarefa fácil, uma vez que 

ações para eliminá-los são complexas e observações feitas indicam que a busca em 

reduzir o número de determinados organismos pode, potencialmente, selecionar 

outros. De modo geral, os biofilmes podem ser controlados: pela remoção da matéria 

orgânica durante o tratamento da água  que pode auxiliar seu crescimento; uso 

racional de desinfetantes; boas práticas higiênicas de operação tais como descargas, 

minimização da corrosão das superfícies das tubulações metálicas; e gestão das 

fontes de contaminação externas. O controle de biofilmes comumente é aperfeiçoado 

pelo uso de boas práticas, que também reduzem a magnitude de outros problemas de 
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qualidade da água tais como: a formação de subprodutos da desinfecção, corrosão e 

aqueles ligados aos aspectos estéticos. Os mecanismos para controlar os biofilmes 

também podem ser benéficos para  redução dos níveis de coliformes e de agentes 

oportunistas (USEPA, 2002b). 

A formação de biofilme é considerada uma prioridade média, porque o 

potencial de risco à saúde pública dessa fonte de exposição é de menor importância 

em relação aos fenômenos incluídos na categoria de alto risco. Os riscos associados 

com biofilmes parecem ser mais significativos como agentes patogênicos 

oportunistas que podem causar doenças na população imunocomprometida (NRC, 

2006). 

 

4.20.3.5 Deficiências na operação e manutenção do SDA 

As descargas na rede de distribuição e de reservatórios e a limpeza das 

superfícies internas das tubulações são práticas rotineiras de manutenção 

freqüentemente conduzidas no sistema de distribuição, para atender às reclamações 

dos consumidores, reduzir o tempo de detenção da água e melhorar sua qualidade. Os 

serviços de abastecimento de água geralmente usam fazer descargas manuais no 

sistema através de hidrantes ou de dispositivos de descargas convenientemente 

instalados para controlar o crescimento microbiológico. Estas práticas podem afetar 

negativamente a qualidade da água do sistema de distribuição,  caso não sejam 

conduzidas de maneira adequada (AWWA, 1992). 

Água estagnada pode ocorrer em pontas mortas de redes e reservatórios que 

estejam subutilizados ou tenham limitados períodos de uso. A água estagnada 

oferece a oportunidade para partículas suspensas sedimentarem nas tubulações, para 

desenvolvimento de biofilmes e, ainda, para acelerar a ocorrência de corrosão de 

origem biológica. Os reservatórios com capacidade excessiva podem levar ao 

crescimento de bactérias heterotróficas nos sedimentos, ataque ao revestimento das 

paredes, e à propagação de biofilme nas superfícies (GELDREICH, 1996). Longos 

tempos de detenção também podem resultar na redução dos residuais do desinfetante 

e causar a liberação de amônia devido ao decaimento das cloraminas (AWWA, 

1992).  

Os depósitos são suscetíveis a se desprenderem. e ficarem suspensos  e serem 

arrastados sob determinadas condições hidráulicas, como a reversão do fluxo ou a 

mudança da velocidade da água nas tubulações. As mudanças súbitas na velocidade 
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ou distúrbios hidráulicos podem causar a ressuspensão de biofilme acumulado, 

sedimentos ou tubérculos que resultarão em sua liberação para dentro da massa 

líquida. Também, se o sistema for abastecido por múltiplas unidades de tratamento 

que apresentem distintas qualidades de água, poderá ocorrer a liberação de biofilmes, 

sedimentos ou tubérculos na área de interface entre as águas (NRC, 2006). 

A magnitude das pressões transitórias podem ser reduzidas através da lenta 

operação de abertura ou fechamento dos dispositivos de bloqueio ou descarga – 

quando as válvulas destes dispositivos são fechadas lentamente decresce a variação 

da velocidade nas tubulações. A magnitude do transiente de pressão nas tubulações 

pode ser elevada e atingir pressões de até 43 psi para cada 0,43 m/s de incremento da 

velocidade (WALSKI e LUTES, 1994). 

 

4.20.3.6 Lixiviação e vazamentos 

Todos os materiais usados nos sistemas de distribuição de água sofrem 

reações que introduzem substâncias na água via processo conhecido como lixiviação 

(leaching). Tubos, acessórios, juntas, revestimentos e outros materiais usados 

liberam substâncias na água através da corrosão, dissolução, difusão, ou separação. 

Os revestimentos internos dos reservatórios também podem liberar substâncias 

(USEPA, 2002a). 

A maioria das substâncias liberadas na água provém de materiais do sistema 

de distribuição e parecem não indicar ameaça para a saúde pública por estarem 

presentes em concentrações baixas e, nestas condições, não serem tóxicas. 

Entretanto, é possível ocorrer restrições quanto a gosto e odor na água distribuída 

(USEPA, 2006e). 

Sob certas circunstâncias, a lixiviação de contaminantes tóxicos pode ocorrer 

em níveis que podem constituir  ameaça à saúde humana – NRC (2006) relata que 

tubos de PVC fabricados anteriormente a 1977 são conhecidos por liberar, na água o  

cloreto de vinila, substância que é carcinogênica. Os materiais que usam cimento 

têm, sob certas condições não usuais, liberado alumínio na água distribuída em 

concentrações perigosas, principalmente para pessoas que se encontrem em 

hemodiálise (NRC, 2006). 

Geldreich (1996) relata, também, problemas de lixiviação excessiva de 

substâncias orgânicas provenientes de revestimentos, juntas e demais materiais. 
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Os problemas decorrentes de antigos sistemas de distribuição podem ser 

controlados através do monitoramento dos contaminantes potencialmente lixiviados 

no sistema, como ajustes na composição química da água ou pelo 

remanejamento/substituição de materiais (NRC, 2005). 

Pesquisas têm demonstrado que a lixiviação de componentes do sistema de 

distribuição podem impactar, de maneira bastante significativa, a qualidade da água 

distribuída. Colbourne et al. (1984) relataram a ocorrência de Legionella associada a 

certos anéis de vedação usados nas juntas de tubulações e, Geldreich (1996) reportou 

a existência de organismos associados com materiais usados nas juntas – 

Pseudomonas aeruginosa, Chromobacter sp., Enterobacter aerogenes e Klebsiella 

pneumoniae. Os compostos usados na impermeabilização de reservatórios podem 

contribuir com polímeros orgânicos e solventes que podem dar suporte ao 

crescimento de bactérias heterotróficas; o mesmo acontece  com materiais de 

revestimento das tubulações que contenham betume, borrachas cloradas e resinas 

epóxi. Tubos de PVC podem conter estabilizantes que, uma vez dispersos na água 

distribuída, podem auxiliar o crescimento bacteriano (GELDREICH, 1996). 

Para a NRC (2005), atualmente, a despeito da lixiviação de substâncias 

químicas na água, este problema é considerado de baixa prioridade em relação aos 

demais problemas encontrados no sistema de distribuição. 

 

4.20.3.7 Intrusão de contaminantes 

A garantia da distribuição segura da água tratada para as torneiras dos 

consumidores requer, entre outras medidas, a proteção contra a intrusão de 

contaminantes dentro do sistema de distribuição durante baixas pressões transientes. 

A intrusão se refere ao fluxo de água não potável dentro da rede de distribuição após 

vazamentos, rupturas, ventosas submersas, falha nas juntas e outras aberturas 

resultantes de pressões baixas ou negativas. Os regimes de pressão transitórios são 

inevitáveis; todos os sistemas têm sua operação temporariamente interrompida ou 

ocorrem rápidas mudanças de vazão, como aquelas causadas pela descarga de 

hidrantes; todos os sistemas provavelmente irão experimentar os efeitos de erros 

humanos, paralisação de equipamentos, ou outros distúrbios que gerem riscos (NRC, 

2005). 

Os eventos transientes têm significativas implicações sobre a qualidade da 

água e a saúde pública porque podem gerar elevadas pressões e tensões de 
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cisalhamento que podem causar a ressuspensão de partículas sedimentadas, bem 

como o desprendimento de biofilmes. Por outro lado, causam baixas pressões que 

têm  potencial de causar a intrusão de água contaminada nas tubulações com juntas 

fracas das redes de distribuição ou até mesmo  sua ruptura. Esta situação é 

especialmente importante em sistemas com tubos assentados abaixo do nível freático. 

Ar dissolvido também pode ser liberado da água sempre que a pressão local diminuir 

consideravelmente e isso pode promover a corrosão dos tubos de aço e ferro com  

subseqüente formação de ferrugem e danos nas tubulações. 

Algumas estratégias de proteção da rede contra transientes – tais como 

ventosas ou tanques de amortecimento unidirecional – se não forem apropriadamente 

projetadas ou mantidas poderão permitir que, através delas, ocorra a entrada de 

contaminantes no sistema de distribuição. Em eventos com grande intrusão de água 

contaminada na rede,  o cloro residual pode ser insuficiente para proteger a água da 

contaminação e como conseqüência poderão ocorrer efeitos adversos à saúde na 

população (KIERMEYER et al., 2001). 

A baixa pressão em redes de distribuição de água é um conhecido fator de 

risco de surtos de doenças relacionadas água, embora existam limitados dados de 

campo (NRC, 2005). 

Os eventos de intrusão podem ser controlados ou prevenidos se forem 

implementadas boas práticas de operação do sistema de distribuição tais como: 

− exigências para suficiente pressão de água e adequado nível de residual em todo 

o sistema de distribuição de água; 

− detecção e controle de perdas; 

− substituição e reabilitação de redes; 

− manutenção de distância segura entre redes de distribuição e de coleta de esgotos; 

− operação criteriosa de válvulas e hidrantes;  

− instalação de ventosas de maneira a não ocorrer sua inundação; 

− programa de monitoramento de rotina pois a diminuição súbita dos residuais de 

cloro é importante indicador de possível fonte de contaminação no sistema; 

− uso da modelagem de transientes hidráulicos no sistema de distribuição; e 

−  aplicação mais rigorosa das normas e padrões de engenharia (NRC, 2006). 
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Segundo NRC (2005), embora a literatura não apresente dados suficientes 

para indicar que a intrusão devida a transientes de pressão seja uma fonte substancial 

de risco, a intrusão é o resultado de eventos de retrossifonagem e, portanto ela deve 

ser considerada para a manutenção e proteção de qualidade de água em sistemas de 

distribuição.como importante fonte de riscos. 

 

4.20.3.8 Infiltração 

Em sistemas de distribuição de água, a infiltração ocorre quando 

contaminantes externos penetram através das tubulações e juntas. A infiltração 

geralmente está associada a tubulações de materiais não metálicos. Os contaminantes 

que mais comumente  se infiltram em tubos plásticos são compostos orgânicos 

lipofílicos e não-polares, tais como hidrocarbonetos altamente voláteis e solventes 

orgânicos. Estes compostos químicos podem prontamente ser difundidos entre a 

matriz plástica dos tubos, alteram o material plástico, e migram para a água dentro 

das tubulações (NRC, 2006).Os exemplos mais comuns de infiltração em tubos de 

água e acessórios estão associados à contaminação do solo da área na qual o tubo foi 

assentado.  

A maioria dos incidentes envolvendo a infiltração estão ligados à gasolina 

associada a  compostos orgânicos. Estes incidentes têm ocorrido em locais de alto 

risco, tais como áreas industriais ou próximas de tanques subterrâneos de 

armazenamento de produtos químicos; ocorrem com menos freqüência em áreas 

residenciais. Em alguns casos a integridade das tubulações tem sido 

irreversivelmente comprometida, necessitando a completa substituição de trechos 

contaminados (NRC, 2005). 

Embora exista potencial para a degradação da qualidade da água como  

resultado da infiltração em tubos plásticos, especialmente nos aspectos de gosto e 

odor, os impactos à saúde associados com tais infiltrações não costumam ser 

significativos. Em alguns incidentes de infiltração, as concentrações de certos 

compostos químicos têm atingido nível de poucas partes por milhão, os quais estão 

bem abaixo dos respectivos valores-guia indicados pela OMS (WHO, 2003) 

(AWWA e EES, Inc., 2002a). 

Devem ser tomadas medidas apropriadas para minimizar a ocorrência de 

infiltrações, tais como regulamentar as condições sob as quais os tubos plásticos 

deveriam ser usados (NRC, 2006). 
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4.20.4 Indicadores da qualidade da água distribuída 

O monitoramento da qualidade da água baseada nos testes para bactérias 

coliformes como indicadores da contaminação fecal teve origem há 

aproximadamente 100 anos (BRANCO, 1986). Há um século, a maioria dos surtos 

relacionados às doenças de veiculação hídrica eram causados por organismos 

patogênicos e puderam ser claramente relacionados à contaminação fecal da água de 

consumo humano. A prevenção das doenças gastrointestinais originadas da 

exposição à água de consumo humano significava manter o material fecal fora da 

água;  a melhor tecnologia disponível para detectar a contaminação fecal  era 

monitorar a água quanto à presença de bactérias do grupo coliforme (NRC, 2006). 

Atualmente, a água é tratada e distribuída através das tubulações das redes. A 

complexidade dos sistemas de distribuição, associado ao aumento da disponibilidade 

e uso de produtos químicos tem aumentado a probabilidade de eventos de 

contaminação e doenças veiculadas pela água não relacionadas às deficiências do 

manancial ou do tratamento. Existem também doenças endêmicas cuja ocorrência 

podem estar ligadas à contaminação das águas dos sistemas de distribuição 

(PAYMENT et al., 1991). O monitoramento da água por indicadores e por outras 

condições que possam fornecer informações sobre as deficiências do sistema de 

distribuição e problemas de integridade são importantes instrumentos para proteção 

da saúde pública (USEPA, 2006b). 

Segundo USEPA (2006b) um indicador é um parâmetro que pode ser medido 

e usado como um substituto para outros parâmetros ou condições que não podem ou  

difíceis de serem diretamente medidos. Os indicadores são usados em muitos 

contextos e a definição para cada indicador pode variar conforme seu uso. Por 

definição, um contaminante não pode ser um indicador; na avaliação de sistemas de 

distribuição de água, um indicador é um substituto usado para demonstrar ou 

predizer a vulnerabilidade do sistema à rupturas, à contaminação ou a risco potencial 

à saúde pública. 

Muitos contaminantes têm sido mencionados como causas de surtos de 

doenças devido  à sua exposição à água de consumo humano. Esses contaminantes 

podem entrar no sistema de distribuição por múltiplas rotas. Os agentes 

contaminantes são biologicamente diversos e os métodos para a detecção de alguns 

agentes patogênicos ou microrganismos exigem trabalho intensivo, necessitam 
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longos tempos de incubação, requerem reagentes especiais, ou são muito caros. 

Alguns agentes patogênicos e vírus não têm sido reproduzidos com sucesso em 

laboratórios. Mesmo quando os métodos estão disponíveis, poucos laboratórios têm 

técnicos especializados e instalações adequadas para isolar e identificar os agentes 

patogênicos capazes de causar doenças relacionadas à água. Além disso, o 

monitoramento direto de um único agente patogênico somente fornece informação 

específica sobre esse agente e pode não fornecer informação sobre outros 

contaminantes em potencial, exceto se for possível estabelecer uma relação de co-

ocorrência entre os contaminantes. Os recursos e tecnologias necessários para 

monitorar todos os agentes patogênicos em potencial não estão disponíveis para a 

maioria dos sistemas de água (USEPA, 2006b). 

Da mesma forma, numerosos compostos químicos podem contaminar os 

sistemas de distribuição; no entanto, monitorar todos os compostos que poderiam 

estar presentes nos sistemas de distribuição de água não é factível para a maioria dos 

sistemas, dadas as restrições técnicas e de recursos. 

Assim, sob certas circunstâncias, o uso de indicadores como substitutos para 

a medição direta de agentes patogênicos múltiplos ou compostos – como um 

primeiro nível de avaliação, para então focar em agentes patogênicos específicos – 

pode ser uma abordagem eficaz e exeqüível (USEPA, 2006b). 

A USEPA (2006b) ao avaliar os indicadores de qualidade de água dividiu os 

problemas relacionados aos sistemas de distribuição, para os quais os indicadores 

podem ser usados, em três categorias que representam o grau de severidade 

associado a seus efeitos: 

− Perda de integridade do sistema de distribuição;  

− Contaminação do sistema de distribuição; 

− Risco à saúde pública. 

 

Para avaliar os indicadores de forma seqüencial – por exemplo, é possível ter 

uma falha na integridade do sistema de distribuição sem causar contaminação; 

também é possível ter um evento de contaminação, sem causar doença – os 

indicadores foram considerados em relação a sua eficácia. 

 

4.20.4.1 Vias que rompem a integridade do sistema de distribuição 

A integridade do sistema de distribuição é composta por três componentes: 
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− Integridade física – associada à manutenção de uma barreira física entre o interior 

do sistema de distribuição e o meio externo; 

− Integridade Hidráulica – para manutenção de vazão, pressão, idade da água 

necessária ao atendimento das necessidades humanas e, também, para combate a 

incêndios; 

− Integridade da Qualidade da Água – diz respeito à manutenção da qualidade da 

água via prevenção da contaminação originada internamente ao sistema de 

abastecimento de água (NRC, 2006). 

 

É importante limitar o grau ou a severidade das falhas ou das mudanças da 

qualidade da água a serem consideradas, por ser impraticável e até desnecessário 

considerar todos os tipos de alterações que podem ocorrer. Desta forma é 

considerada como alteração ou falha aquela situação que, no mínimo, requeira 

melhorias nos procedimentos de operação e manutenção. Em USEPA (2006b),  aqui 

não foram considerados, pequenas mudanças na qualidade da água, tais como 

flutuações menores na temperatura, pH, alcalinidade, ou no residual do desinfetante, 

que são inerentes às flutuações diárias ou sazonais, associadas à operação do sistema 

de abastecimento de água. 

 

4.20.4.1.1 Contaminação do sistema de distribuição 

Os problemas de contaminação no sistema de distribuição podem ocorrer 

através de vias ou devido a falhas na integridade do sistema de distribuição. Contudo, 

um indicador de uma via não necessariamente aponta a presença de um contaminante 

específico ou que tipo de contaminação ocorreu através dessa via. Por isso é 

necessário usar outra forma de identificar um problema no sistema de distribuição 

relacionado a um contaminante com potencial risco à saúde pública (USEPA, 

2006b). 

 

a.  Contaminação fecal 

A contaminação fecal pode ocorrer quando é estabelecida uma forma de 

ingresso de um contaminante fecal no sistema de distribuição de água. Este tipo de 

contaminação pode ocorrer: através de intrusão, de reservatórios de água tratada 

abertos, de ruptura nas tubulações, ou através de uma conexão cruzada entre uma 

fonte de esgoto doméstico e a rede de distribuição (USEPA, 2006b). 
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b.  Contaminação química ou carcinogênica 

A contaminação química ou a carcinogênica podem atingir a água através de 

vias externas que resultem na contaminação do sistema de distribuição - da mesma 

forma que a contaminação fecal. Os eventos que podem levar a este tipo de 

contaminação também são os mesmos citados para a contaminação fecal (USEPA, 

2006b). 

Os contaminantes tóxicos ou carcinogênicos também podem se manifestar 

dentro do sistema de distribuição, como biofilmes, corrosão e lixiviação. 

Modificações nas práticas organizacionais ou em  métodos de tratamento podem 

causar a liberação desses contaminantes retidos nas tubulações, devido à mudanças 

no pH  ou em outros parâmetros de qualidade da água (USEPA, 2006b).  

 

c.  Efeitos sobre a Saúde Pública 

Os efeitos sobre a saúde pública tais como surtos de doenças de veiculação 

hídrica e doenças endêmicas podem acontecer, mas nem sempre ocorrem, após um 

evento de contaminação. Do mesmo modo, os indicadores de vias de perda da 

integridade ou indicadores de contaminação não necessariamente indicam efeitos 

sobre a saúde pública (USEPA, 2006b). 

 

d.  Surtos de doenças veiculadas pela água ou doenças endêmicas. 

A ingestão de água do sistema de distribuição que contenha agentes 

patogênicos, toxinas ou agentes carcinogênicos pode resultar em doenças. Algumas 

vezes a doença pode não ser notificada pelas autoridades de saúde (vigilância 

epidemiológica); outras vezes a autoridade pode ser incapaz de associar a doença ao 

sistema de abastecimento de água. O último cenário pode ocorrer quando a 

população afetada acredita que a doença pode ter sido causada por alimentos, quando 

testes seguidos no sistema de distribuição não puderam detectar a presença do 

contaminante, ou quando o número de pessoas afetadas pode não ter sido observado 

pelas autoridades sanitárias. 

Existem evidências que uma significativa sub-notificação do número de 

surtos e doenças a eles associadas, seja devida à limitações inerentes à sua detecção 

ou a relatos pouco confiáveis (USEPA, 2006b). 
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4.20.4.2 Indicadores 

Os quadros 4.42, 4.43 e 4.44, de forma sumária, mostram cada tipo de 

problema no sistema de distribuição de água e os indicadores que podem ser 

aplicados por meio da sua identificação. A descrição completa de cada indicador e 

uma discussão das vantagens e desvantagem de seu uso podem ser obtidas em 

USEPA (2006b). 

 

4.21 PLANOS DE SEGURANÇA DA ÁGUA APLICADOS A SISTEMAS DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

O item 4.11 descreveu todo o desenvolvimento de um plano de segurança da 

água aplicável a um sistema de abastecimento;  neste item será apresentado o uso 

específico dos Planos de Segurança em sistemas de distribuição da água. 

A segurança da água de consumo humano depende de vários fatores como 

qualidade da água do manancial, eficácia do tratamento e integridade do sistema que 

distribui água aos consumidores. Em cada estágio – captação, tratamento e 

distribuição – há perigos que podem comprometer a qualidade da água. A 

distribuição de água é menos vulnerável à contaminação que as unidades que a 

antecedem quando a água é originária de um manancial superficial; contudo, se as 

redes de distribuição forem contaminadas, pode não haver processo de tratamento 

capaz de reduzir os riscos causados pela referida contaminação. 

A distribuição de água segura é essencial para a proteção da saúde pública e 

para promover melhor qualidade de vida às populações que habitam as áreas urbanas 

e rurais. Unidades de distribuição bem projetadas, bem operadas e com boa 

manutenção trazem benefícios para todo o sistema de abastecimento de água, 

contudo são insuficientes, a menos que sejam adotadas práticas específicas para a 

gestão de perigos em todo o sistema de abastecimento. De modo geral a avaliação da 

segurança da água é limitada a testes ocasionais de qualidade e pouca atenção tem 

sido dada à gestão pró-ativa da segurança da água. Identificar, priorizar e prevenir 

riscos a partir de perigos é base de uma abordagem ampla – como os planos de 

segurança da água - e são de extrema utilidade para manter sob controle os riscos na 

sua distribuição.  
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Quadro 4.38 -  Indicadores microbiológicos. 

Indicador 

Tipo de Problema do sistema de distribuição 

Perda da 
Integridade do 

SDA 
Contaminação 

Efeitos 
sobre a 
saúde 

pública 

Vias 
externa

Vias  
interna Fecal Tóxico ou 

carcinogênico 

Surto ou 
doenças 

endêmicas 
veiculadas 
pela água 

Coliformes totais X X *  X¹ 

E. coli X  X  X² 

Coliformes 
Termotolerantes (Fecal) X X X   

Bactérias Heterotróficas  X    

Contagem de Bactérias 
Totais e Contagem de 
Bactérias Viáveis Totais 

X X    

Pseudomonas e 
Aeromonas X X    

Entorococcus e 
Streptococcus fecal X  X  X 

Colifagos somáticos   X   

Colifagos Male- Specific X  X  X 

Clostridium perfringens X  X   

Fagos bacteróides   X   

Nota: 
* os coliformes totais abrangem um amplo espectro como potencial de contaminação fecal; 

alguns agentes patogênicos bacterianos fecais podem estar presentes quando os coliformes 

totais estão presentes. 

¹ potencialmente indicativo de agente patogênico bacteriano, mas não para vírus e 

protozoários 

² nem todos são patogênicos. 

Fonte: adaptado de USEPA (2006b). 
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Quadro 4.39 -  Indicadores químicos 
 

Indicador 

Tipo de Problema do sistema de distribuição 

Perda da 
Integridade do 

SDA 
Contaminação 

Efeitos 
sobre a 
saúde 

pública 

Vias 
externas 

Vias 
internas Fecal Tóxico ou 

carcinogênico 

Surto ou 
doenças 

endêmicas 
veiculadas 
pela água 

Residual do desinfetante X X   X 

pH X X    

Alcalinidade X X    

Cálcio  X    

Condutividade X X    

Esteróis fecais   X   

Cafeína   X   

Carbono Orgânico 
Assimilável ou Carbono 
Orgânico Dissolvido 
Biodegradável 

 X    

Adenosina Tri-Fosfato 
(ATP)  X    

Endotoxina X X    

Ferro X X    

Nitrogênio/amônia/ 
nitrito/nitrato  X X   

Alumínio  X    

Cloretos X  X   

Fósforo 
microbiologicamente 
disponível 

 X    

Fonte: adaptado de USEPA (2006b). 
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Quadro 4.40 -  Outros indicadores 
 

Indicador 

Tipo de Problema do sistema de distribuição 

Perda da 
Integridade do 

SDA 
Contaminação 

Efeitos 
sobre a 
saúde 

pública 

Vias 
externas 

Vias 
internas Fecal Tóxico ou 

carcinogênico 

Surto ou 
doenças 

endêmicas 
veiculadas 
pela água 

Inspeções sanitárias X  X  X 

Turbidez X     

Perda de água X X X X  

Temperatura X X    

Pressão X  X X X 

Fonte: adaptado de USEPA (2006b). 

 

Para garantir a distribuição de água segura é importante que as metas 

estabelecidas para a saúde considerem a exposição aos riscos aos quais a população 

estará sujeita, para que a definição do nível de proteção necessário à saúde seja 

baseado em um julgamento informado e equilibrado (BARTRAM et al., 2001). 

Como regra, a água que entra no sistema de distribuição deveria ser segura para 

beber, sem necessidade de tratamentos adicionais 

A gestão da segurança em sistemas de distribuição de água deve ter como 

princípios básicos: 

− Manter a qualidade da água; 

− Minimizar os riscos de contaminação; e 

− Reduzir a deterioração da qualidade durante o transporte. 

 

Muitos sistemas de distribuição são complexos emaranhados de tubulações, 

bombas, reservatórios e válvulas, cujos riscos não são facilmente identificados 

quando comparados com outras unidades do sistema de abastecimento de água e, 

portanto, exigem abordagem específica para a sua gestão. 
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A seguir é apresentada a seqüência de atividades previstas para a elaboração 

de um Plano de Segurança da Água agora com foco na rede de distribuição de água. 

 

4.21.1 Reunião de equipe 

O primeiro passo no desenvolvimento de um plano de segurança da água é 

reunir uma equipe multiprofissional que entenda especificamente da distribuição de 

água, para descrever o sistema em estudo. A equipe deverá  ser composta por 

gerentes, engenheiros (operação, manutenção, projeto), especialistas no controle da 

qualidade da água (microbiologistas e químicos) e técnicos envolvidos nas operações 

diárias do sistema. Como pré-requisito todos os membros da equipe devem  possuir 

bom conhecimento do sistema. 

 

4.21.2 Análise e descrição do sistema 

O próximo passo é descrever todo o sistema de abastecimento de água, 

porque será a base para a elaboração do fluxograma inicial que, necessariamente, 

deverá incluir o sistema de distribuição de água com as indicações das zonas e 

setores de abastecimento. É importante capturar em detalhes elementos do sistema de 

abastecimento de água para a correta identificação, avaliação e definição das 

medidas de controle. Nesta análise devem ser indicados os usos que são dados à água 

distribuída; deve ser avaliado o nível de vulnerabilidade dos vários grupos de 

usuários da água e precisa ser descrito o ambiente do entorno do sistema em 

avaliação. 

 

4.21.2.1 Descrição do sistema de abastecimento de água 

Na análise preliminar são revisados os dados disponíveis para avaliar os 

prováveis contaminantes que podem estar presentes no manancial. A descrição da 

bacia hidrográfica e dos processos de tratamento deve utilizar os dados disponíveis 

no próprio serviço de abastecimento de água. Para análise dos processos de 

tratamento pode ser consultada a literatura existente para identificar as reduções 

esperadas dos contaminantes e a adequabilidade dos processos de tratamento em 

estudo. 

Neste estágio deve ser preparado um diagrama mostrando o fluxo de água 

desde o manancial até o tratamento. No tratamento deve ser identificada cada 

unidade do processo e serem bem localizadas as entradas e saídas de água, as 
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válvulas de controle e dosadores, assim como os tanques de armazenamento de água 

de lavagem de filtros etc. Através do fluxograma é possível analisar as principais 

unidades do processo de tratamento e a localização dos equipamentos e medidores. 

Este fluxograma preliminar tem como objetivo dar uma visão geral do sistema de 

abastecimento de água. A Figura 4.33 mostra um fluxograma desenvolvido para o 

sistema de abastecimento de água de Silvan (DAVISON et al., 2004).  

Uma vez conhecidas as principais características do manancial, bacia e 

tratamento do sistema de abastecimento – antes de ser iniciada uma descrição 

detalhada do sistema de distribuição – deve ser elaborado um esquema do sistema 

como um todo, indicando a localização dos reservatórios e a configuração geral do 

sistema de abastecimento de água. 

 

Figura 4.33 -  Fluxograma do sistema de abastecimento de água de Silvan. 
Fonte: adaptado de Davison et al. (2004). 
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Nesta etapa deverá ser realizada uma avaliação preliminar com o objetivo de 

verificar se o sistema de abastecimento de água, a princípio, pode produzir água 

dentro dos limites de segurança. 

 

4.21.2.2 Descrição do sistema de distribuição de água 

A avaliação de riscos em redes de distribuição de água exige ampla 

compreensão de suas características hidráulicas: materiais usados, idade e tipo de 

tubulações,  localização das tubulações em relação às áreas onde existam perigos. 

Portanto junto a área operacional e a área responsável pelo monitoramento da 

qualidade da água do sistema devem ser investigadas as tendências da qualidade da 

água e as características hidráulicas da rede de distribuição que possam resultar em 

intermitência, ruptura das tubulações ou transientes hidráulicos durante o 

abastecimento. 

Segundo Godfrey e Howard (2004) de posse destas informações e com a 

análise do sistema é possível identificar os pontos ou trechos da rede de distribuição 

suscetíveis à contaminação. A análise preliminar de toda a rede de distribuição é feita 

de acordo com as seguintes etapas: 

− Divisão do Sistema de distribuição de água; 

− Coleta de dados existentes da rede de distribuição; 

− Caso não haja cadastro da rede de distribuição deverá ser desenvolvido um 

cadastro da rede; 

− Identificação das redes primária, secundária e terciária; 

− Identificação da rede de distribuição (diâmetro, material, idade, localização); 

− Durante a análise preliminar deverão ser identificadas também as condições 

hidráulicas e sanitárias dos principais reservatórios,  o que inclui breve avaliação 

das condições físicas do sistema de distribuição. 

 

Todos os projetos, mapas e cadastros disponíveis da rede de distribuição de 

água devem ser examinados. Caso não haja cadastro das unidades existentes deve ser 

elaborado um esquema detalhado da distribuição de água. Também devem ser 

localizadas todas as estruturas maiores (estação de tratamento de água, reservatórios, 

estações elevatórias e pressurizadoras, caixa de válvulas, adutoras e rede primária) 
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em pranchas de desenho – não é necessário que este esquema seja feito em escala.  

As extensões e distâncias da rede primária e secundária podem ser estimadas através 

de inspeção de campo. 

Se não houver cadastro algum do sistema de distribuição pode ser utilizada a 

metodologia desenvolvida por PREM CHAND (2003)* apud Godfrey e Howard 

(2004) descrita a seguir: 

− Usar mapa do arruamento da cidade (Plano urbanístico) como base; 

− Conduzir inspeções nas ruas existentes; 

− Usar o arruamento como referência para os limites das zonas de abastecimento; 

− Localizar aproximadamente as Estações de Tratamento de Água e os 

Reservatórios e delimitar todos os setores e zonas de abastecimento da rede de 

distribuição de água; 

− Indicar as adutoras e redes primárias no mapa de arruamento, da ETA até os 

reservatórios. 

− Especificar os diâmetros da rede primária e secundária - é considerada rede 

primária a tubulação com diâmetro maior que 200 mm; 

− Usar a validação de campo para locar as redes secundárias e as válvulas maiores. 

− Preparar um mapa indicando todas as informações obtidas acima, e 

− Dividir o mapa em blocos de aproximadamente 0,5 km². 

 

Uma vez que os mapas tenham sido preparados, os pontos-chave da infra-

estrutura do sistema deverão ser identificados em detalhes e, necessariamente, 

deverão indicar a localização dos reservatórios, estações elevatórias e 

pressurizadoras, redes e adutoras principais, redes secundárias e válvulas maiores. 

Godfrey e Howard, (2004) propuseram a utilização das seguintes definições: 

 

________________ 

* PREM CHAND, Anwar, M., Rao, C.,V., Kumar, R., e Godfrey S. (2003)  Water 

Safety Plans for Utilities in Developing Countries – A Case Study from Guntur, 

India. KAKTOS, Guntur, Índia. 
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− Infra-estrutura Primária: incluem adutoras da estação de tratamento de água 

(ETA), inclusive os reservatórios, tubulações entre reservatórios e válvulas ou 

outra infra-estrutura para controle e medição do fluxo de água. 

− Infra-estrutura secundária: são as tubulações principais que distribuem a água 

dos reservatórios (ou diretamente da ETA) até às residências das comunidades. A 

infra-estrutura secundária também inclui todos os acessórios da rede de 

distribuição. 

 

4.21.2.3 Setorização do sistema de distribuição de água 

A adoção de setores de abastecimento permite criar áreas isoladas de 

operação do sistema e assegura que seja conhecido que manancial, estação de 

tratamento ou reservatório abastece com água determinado ponto do sistema. A 

setorização do sistema habilita o operador a estimar o provável impacto de um 

contaminante que entra no sistema em um dado ponto. 

Cada setor ou zona de abastecimento pode ser usado para identificar riscos 

sanitários específicos para determinada parte do abastecimento, além de auxiliar os 

operadores a tratarem riscos em geral. 

Os setores ou zonas são definidos segundo características topográficas e 

hidráulicas da rede de distribuição de água. O uso de um modelo hidráulico 

computadorizado do sistema, caso esteja disponível, permite configurar um setor ou 

zona de abastecimento através da abertura ou fechamento dos dispositivos de 

manobra existentes. Esta tarefa requer informações, principalmente um cadastro 

detalhado da rede de distribuição de água e dos reservatórios. 

Na ausência de dados, cadastros ou modelos computadorizados pode ser 

consultado um especialista para identificar quais dispositivos de manobra existentes 

devem ser mantidos fechados para delimitar a zona ou setor de abastecimento 

(GODFREY e HOWARD, 2005a). 

 

4.21.2.4 Identificação dos usos dados à água e a suscetibilidade da população 

consumidora 

É importante conhecer os usos dados à água conforme os setores de 

abastecimento indicando: 
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− Quem utiliza a água e qual o propósito do uso. Que cuidado especial deve ser 

dado para o uso por grupos mais vulneráveis tais como crianças, pacientes 

hospitalizados, pacientes de diálise, velhos e imunocomprometidos. Indicar para 

quais grupos de consumidores a água não é especificamente adequada para uso. 

− Qual é o número de pessoas atendidas por diferentes níveis de serviço 

(individual, comunitário, torneira coletiva, torneira doméstica). 

− Qual é o nível socioeconômico das diferentes comunidades atendidas. 

− Como a água deverá ser usada e quais são as rotas de contaminação relevantes. 

− Que orientação educativa foi dada ao consumidor quanto ao uso da água e como 

esta comunicação foi realizada, incluindo a informação de como os consumidores 

serão notificados em casos de contaminação em potencial (GODFREY e 

HOWARD, 2005b). 

 

Estas informações são importantes, pois serão usadas para determinar a 

suscetibilidade da população aos perigos causados pelo consumo de água 

contaminada. 

 

4.21.2.5 Análise do desempenho do sistema de distribuição de água 

O estágio final da etapa de descrição do sistema é analisar os dados existentes 

para avaliar o desempenho do sistema. Para Howard et al. (2002) a avaliação dos 

dados da qualidade da água permite verificar a existência de: 

− Áreas nas quais o residual de cloro livre é inferior aos limites prescritos; 

− Áreas em que a turbidez freqüentemente é elevada; 

− Área na qual, com freqüência, tem sido detectada contaminação microbiológica; 

− Áreas em que têm sido relatados vazamentos e rupturas nas tubulações; 

− Áreas de intermitência no abastecimento de água. 

 

Devem ser utilizadas fontes de dados diversas para realizar esta fase; alguns 

dados são obtidos diretamente do operador do sistema, outros do órgão responsável 

pela vigilância da qualidade da água. O objetivo na coleta desses dados é pesquisar a 

existência, dentro do sistema, de áreas que particularmente possam vir a colocar em 

risco a segurança da água. Alguns dados podem ser qualitativos, por exemplo, 

entrevistas junto à comunidade sobre a qualidade da água, assim como informações 
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sobre intermitência no abastecimento. Sempre que possível devem ser usados dados 

quantitativos e não qualitativos (GODFREY e HOWARD, 2005a). 

 

4.21.3 Descrição do ambiente no entorno do sistema de distribuição de água 

É importante no desenvolvimento da descrição do sistema de distribuição de 

água entender o ambiente no qual está incluso o sistema e considerar quais perigos 

ou fontes de perigo que ali estejam contidos possam vir a afetar o abastecimento. Os 

dados a serem coletados devem incluir: 

− Dados de cobertura de esgoto, por tipo de solução adotada (individual ou 

coletiva); 

− Localização da tubulação de esgoto; 

− Localização dos drenos; 

− Localização das estradas, rodovias e acessos; 

− População atendida pelo serviço por setor ou zona de abastecimento; 

− Áreas que concentram atividades industriais; 

− Área de baixa renda (favelas, invasões, assentamentos etc.). 

 

Alguns dados sobre o ambiente, por serem semelhantes às informações sobre 

o abastecimento de água, poderão ser obtidos diretamente dos cadastros do serviço 

de saneamento. Neste caso estão incluídos os dados de localização de coletores de 

esgoto, estradas e drenos. Há também outras informações de natureza diferente, 

pouco relacionadas à água, como por exemplo: densidade de população, população 

atendida e atividades industriais. 

A coleta de dados da população atendida é muito importante para os estágios 

posteriores de classificação dos riscos. Essas informações são valiosas para ser 

estimado o número de pessoas que usam água à jusante do ponto de perigo. 

Muitos desses dados são usados como substitutos de informações sobre 

perigo. Por exemplo, o número de habitantes (população) é usado como substituto da 

carga de contaminação fecal. Outros estão diretamente relacionados com eventos de 

perigos em potencial, por exemplo, coletores de esgotos que estão implantados muito 

próximos das tubulações de água e podem promover contaminação. Esses dados são 

usados para identificar áreas prioritárias de ocorrência de eventos perigosos 

(GODFREY e HOWARD, 2004). 
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4.21.4 Desenvolvimento de instrumentos para avaliação de campo. 

Godfrey e Howard (2004), como próximo estágio, propuseram coletar dados 

diretamente do sistema a fim de: 

− Investigar quais riscos podem afetar o sistema; 

− Identificar como os perigos poderão atingir o sistema de abastecimento de água; 

e 

− Como os riscos poderão ser controlados. 

 

Nesse processo, o primeiro passo é desenvolver instrumentos para coletar 

essas informações. Os instrumentos usados na avaliação de campo são específicos 

para cada sistema e incluem inspeções sanitárias, análises e exames laboratoriais de 

parâmetros físicos e químicos selecionados. 

Antes de executar a avaliação devem ser elaborados instrumentos específicos 

e padronizados para a inspeção sanitária a fim de permitir a comparabilidade das 

informações entre as unidades inspecionadas. Esses formulários são semelhantes 

àqueles utilizados na inspeção sanitária de rotina e devem ser adaptados para cada 

unidade do sistema de distribuição de água (GODFREY e HOWARD, 2005a). 

 

Deve ser feita uma lista de todos os riscos sanitários (ou eventos perigosos) 

conhecidos que porventura possam ser encontrados no sistema de distribuição de 

água. Como as listas poderão ficar muito extensas e dificultar o seu manuseio, poderá 

ser necessário separar o sistema dentro de unidades comuns discretas e desenvolver 

formulários de inspeção sanitária específicos para cada uma delas; por exemplo, 

reservatórios, válvulas de controle maiores e torneiras públicas. 

Para a elaboração desses formulários podem ser utilizados formulários 

existentes que tenham sido elaborados para outros sistemas. Esses formulários devem 

ser avaliados quanto à sua adequabilidade em relação ao objetivo esperado. Várias 

publicações técnicas relativas à operação e vigilância da qualidade da água destacam 

formulários que podem ser previamente consultados Howard (2002), OPS (1977), 

OPS (2001a) e Brasil (2007). 

Os formulários devem ser elaborados de maneira que haja uma questão para 

cada risco cuja resposta seja, simplesmente, sim ou não: 
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− Sim, significa que o risco está presente. 

− Não, significa que o risco não foi identificado. 

 

No desenvolvimento do formulário, o primeiro passo será usar o fluxograma 

desenvolvido no item 4.21.2.1 e, então, realizar uma série de visitas às diferentes 

unidades do sistema de distribuição de água. Para cada ponto devem ser indicados 

quais riscos estão presentes e, então, relacioná-los no formulário de inspeção 

sanitária. O próximo passo é elaborar questões sobre os problemas/riscos 

encontrados para que sejam incluídos no formulário-padrão de inspeção sanitária. O 

formulário de inspeção pode incluir questões que devam ser respondidas pelos 

consumidores. As questões do formulário de inspeção, para todas as unidades do 

sistema, identificarão o ambiente próximo do ponto de inspeção e o estado da infra-

estrutura existente. 

Os formulários precisam ser testados em campo antes da sua aplicação 

através de visitas e, se necessário, deverão ser revisados. 

Também devem ser selecionados os parâmetros e os equipamentos 

necessários para análises químicas e exames físicos. Godfrey e Howard (2004) 

indicam o uso dos seguintes parâmetros: 

− Cloro residual livre – para avaliar a proteção do desinfetante residual disponível 

através da rede de distribuição, quando é usada cloração. Para os sistemas que 

usam UV ou ozonização, deve ser dada maior atenção para o parâmetro turbidez. 

− Cloro residual total – para avaliar se a perda de cloro livre está relacionada à 

falhas na cloração ou ao consumo por contaminantes no sistema de distribuição. 

− pH – para avaliar se a cloração se desenvolve dentro de uma faixa aceitável que 

assegure sua eficácia; 

− Turbidez – para avaliar se há aumento no consumo de cloro devido à entrada de 

contaminantes nas tubulações, aumento do biofilme ou presença de sedimentos. 

 

4.21.5 Inspeção no Sistema 

As informações obtidas nas etapas anteriores são úteis para análise e 

identificação dos pontos ou unidades do sistema que devem ser inspecionados. Como 

o processo da análise de risco é interativo, as informações obtidas anteriormente 

devem ser usadas para selecionar os pontos de inspeção que serão avaliados em 
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campo. No Quadro 4.41 estão indicados os critérios a serem utilizados para seleção 

dos pontos de inspeção. 

Devido à complexidade do sistema de distribuição, os pontos de inspeção 

devem ser identificados de acordo com a zona ou setor de abastecimento. O uso de 

zonas e setores de abastecimento assegura que a avaliação do sistema possa ser 

dividida em “áreas de gestão” menores, além de permitir que problemas observados 

possam ser relacionados com as áreas atendidas pelos reservatórios ou estação de 

tratamento. Essa avaliação deve incluir, necessariamente, todos os reservatórios e 

válvulas localizadas na rede primária e secundária; desta forma será possível avaliar, 

em campo, quais tipos de riscos poderão afetar diretamente a segurança da água no 

sistema de distribuição e, também, avaliar se os maiores riscos para a segurança da 

água estão situados em nível local (setor ou zona de abastecimento) ou se eles têm 

caráter sistêmico (GODFREY e HOWARD, 2004). 

 

Quadro 4.41 -  Critério para seleção de pontos de inspeção. 

Parâmetro Critério 

Ambiente Perigoso 
Proximidade de perigos físicos (esgoto, lixo etc.) 
Proximidade de área de elevada carga de 
contaminação fecal (densidade populacional) 

Evidência de problemas já 
ocorridos 

Dados históricos de contaminação microbiológica 
Dados históricos de intermitência do sistema 
Dados históricos de vazamentos 
Evidencia de freqüentes níveis reduzidos de cloro 
residual 

Característica do sistema à 
vulnerabilidades 

Proximidade da infra-estrutura primária e 
secundaria 
Especificação dos materiais (ano, material, 
comprimento etc.) 
Zona de abastecimento ou pressão 
Proximidade do ponto em relação a áreas 
vulneráveis do sistema e seu entorno. 

Suscetibilidade Número de pessoas afetadas a jusante. 

Fonte: adaptado de Godfrey e Howard (2004). 

 

Na seleção de amostras é fundamental que nos pontos de inspeção sejam 

usadas as informações coletados dos itens anteriores. Na avaliação é importante 

selecionar locais que representem um grupo dos critérios selecionados. Na seleção 
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dos pontos de inspeção devem ser consideradas as características de todo sistema, 

como um meio de identificar áreas de diferentes vulnerabilidades para contaminação. 

Essas características devem ser usadas para o desenvolvimento de mapas de risco, 

além de auxiliarem a seleção dos pontos críticos identificados nos estágios 

anteriores. Os pontos críticos devem ser avaliados detalhadamente nas inspeções de 

campo (GODFREY e HOWARD, 2005a). 

 

4.21.6 Avaliação de riscos em redes de distribuição de água 

A avaliação de riscos em redes de distribuição tem desafios diferentes dos 

encontrados nas demais unidades do sistema de abastecimento de água. Nos 

processos de tratamento, tais como filtração e desinfecção, é dada ênfase na seleção e 

controle dos processos que reduzirão os riscos a nível tolerável. No sistema de 

distribuição de água, o foco está na prevenção da recontaminação ou degradação da 

qualidade da água causada por falhas na integridade ou nas dificuldades de operação 

do sistema de distribuição. Em ambas as situações é útil determinar que 

contaminantes têm interesse (na avaliação dos perigos) e como eles podem atingir 

níveis inaceitáveis (caracterização de riscos). Isto torna mais fácil identificar os 

potenciais contaminantes (perigos) e os eventos de risco que poderiam causar esses 

perigos e contaminar o sistema (eventos perigosos) (STEVENS et al., 2004). 

A avaliação de risco em sistemas de distribuição é semelhante à usada nos 

mananciais, nos quais o objetivo é prevenir a introdução de perigos;  porém, a grande 

diferença entre elas está no fato de os sistemas de distribuição representarem a 

barreira final antes do consumo, enquanto os perigos identificados no manancial 

podem ser reduzidos durante o armazenamento e tratamento (GODFREY e 

HOWARD, 2004). 

Na avaliação de risco é importante serem explicitados os riscos que devem 

ser avaliados, ou seja quem está em risco e qual a origem dos referidos riscos. 

Portanto, as seguintes questões são úteis como um primeiro passo na avaliação de 

risco: 

− Como a água será usada e quais rotas de exposição são relevantes; 

− Que tipo de educação é feita em relação ao uso da água; 

− Como são notificados os consumidores em relação a uma possível contaminação 

da água; 
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− Para quem a água é direcionada; 

− Que cuidados especiais são observados para grupos vulneráveis como crianças, 

idosos e imunocomprometidos. 

 

A metodologia de Avaliação de Risco ainda não está estruturada para 

utilização rotineira e poucos são os estudos que se aprofundam especificamente sobre 

a análise de risco em redes de distribuição de água. Recentemente Carmo et al. 

(2008) apresentaram sugestão de identificação e categorização dos perigos 

associados ao abastecimento de água - a rede de distribuição é avaliada em termos de 

dados sobre qualidade de água (turbidez, coliformes, cloro residual livre) e do tipo de 

material usado nas tubulações. Este estudo ainda mantém forte influência no 

atendimento aos parâmetros ligados aos padrões de potabilidade e pouco explora 

outros fatores de riscos importantes – pressão da rede, distância das redes em relação 

a fontes de perigo etc. Por outro lado Godfrey et al. (2002) e Godfrey e Howard 

(2004, 2005a e 2005b), ao descrevem a experiência deste tipo de avaliação em 

Kampala (Uganda), Índia, Inglaterra etc. apresentaram uma abordagem específica 

para serem avaliados os riscos em sistemas de distribuição. Esses estudos mostraram 

que esta área do conhecimento está em franca evolução e constitui a principal fonte 

de pesquisa usada como base para esta pesquisa. 

 

4.21.6.1 Conceitos de perigo e risco aplicado à rede de distribuição de água 

Para WHO (2004a) a gestão de risco eficaz exige a determinação dos perigos 

potenciais e de suas fontes, assim como dos possíveis eventos perigosos,além da 

avaliação do nível de risco que cada qual representa. Neste contexto: 

− Um perigo é um agente biológico, químico, físico ou radiológico com capacidade 

para ocasionar danos; 

− Um evento perigoso é um incidente ou situação que pode permitir a presença de 

um perigo (o que pode ocorrer e como); e 

− Risco é a probabilidade de que os perigos identificados ocasionem danos às 

populações expostas em um período de tempo especificado, incluindo a 

magnitude do dano ou de suas conseqüências. 
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Para avaliar os sistemas de distribuição de água devem ser levados em 

consideração vários aspectos: 

− Projeto dos reservatórios; 

− Tempo de retenção da água no sistema de distribuição; 

− Variações sazonais de demanda e da qualidade da água; 

− Proteção das unidades – cobertura dos reservatórios, cercas, acessos etc.; 

− Projeto da rede de distribuição de água; 

− Condições hidráulicas – por exemplo, idade da água, pressões, vazões; 

− Proteção contra retrossifonagem; 

− Presença de residual de desinfetante. 

 

A avaliação geral do sistema de distribuição de água deverá levar em 

consideração dados históricos sobre a qualidade da água e o funcionamento do 

sistema ao longo do tempo, por exemplo, após determinados eventos perigosos como 

chuvas torrenciais. 

Uma vez determinados os fatores de perigo potenciais e suas fontes eles 

deverão ser comparados aos riscos associados a cada fator de perigo ou evento 

perigoso, para ser possível estabelecer e documentar as prioridades da gestão de 

risco. Apesar de existirem inúmeros contaminantes que podem trazer perigo à 

qualidade da água, nem todos os fatores de risco necessitam dos mesmos cuidados 

(WHO, 2004a). 

Geralmente, o risco associado a cada fator de perigo ou evento perigoso pode 

ser descrito determinando a probabilidade de sua ocorrência – por exemplo: certo, 

possível e excepcional – e avaliando a gravidade ou severidade das conseqüências no 

caso de ser produzida – por: insignificante, grave ou catastrófica (GODFREY e 

HOWARD, 2005b). 

 

RISCO = PROBABILIDADE  x  GRAVIDADE 

 

O objetivo deverá ser distinguir os fatores de risco ou eventos perigosos mais 

importantes e os de menor importância. Para isso, geralmente é usada uma matriz 

semiquantitativa (WHO, 2004a). 
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As matrizes de pontuação simples normalmente aplicam informações técnicas 

obtidas de diretrizes, publicações científicas e práticas da indústria associadas ao 

juízo de especialistas bem informados, corroborados por especialistas externos ou 

por comparação com sistemas de referências. A pontuação é específica para cada 

sistema de abastecimento de água, uma vez que cada qual é único. O sistema de 

pontuação semiquantitativo permite estabelecer a ordem de prioridade das medidas 

de controle correspondentes aos perigos mais significativos. Podem ser aplicados 

diversos sistemas para determinar a importância dos riscos (GODFREY e 

HOWARD, 2005b). 

O Quadro 4.42 dá exemplo de matriz de pontuação de risco. A aplicação 

desta matriz está baseada em juízos de especialistas acerca dos fatores de risco ou 

eventos perigosos que podem trazer risco a saúde. 

 

Quadro 4.42 -  Exemplo de matriz de pontuação simples para a classificação de 
riscos por ordem de importância. 

Probabilidade 
Gravidade das conseqüências 

Insignificante Leve Moderada Grave Catastrófica 

Quase certa      

Provável      

Moderadamente 
provável 

     

Improvável      

Excepcional      

Fonte: adaptado de WHO (2004a). 
 

Deve ser definido um limite acima do qual todos os perigos requerem atenção 

imediata, como mostra o Quadro 4.43, pois não tem sentido destinar grandes esforços 

para abordar riscos muito pequenos. 

O Quadro 4.44 mostra um exemplo de definição de descritores que podem ser 

usados para avaliar a probabilidade e a gravidade das conseqüências. 

Godfrey e Howard (2005a) reportaram que a avaliação de risco 

microbiológico da infra-estrutura, particularmente na rede de distribuição de água, é 

uma tarefa complicada porque múltiplas variáveis contribuem para o risco e as 

informações necessárias para definir essas variáveis nem sempre estão disponíveis. 
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Os autores propuseram que a estimativa de risco fosse baseada na combinação da 

vulnerabilidade do sistema e nos perigos que podem afetar o sistema, ou seja: 

 

RISCO = PERIGO + VULNERABILIDADE 

 

 
Quadro 4.43 -  Exemplo de matriz de pontuação simples para a classificação de 

riscos por ordem de importância. 

Probabilidade 
Gravidade das conseqüências 

Insignificante Leve Moderada Grave Catastrófica 

Quase certa    Perigos  

Provável    que requerem 

Moderadamente 
provável 

Perigos que não requerem atenção imediata atenção 
imediata 

Improvável     

Excepcional      

Fonte: adaptado de WHO (2004a). 
 

Quadro 4.44 -  Descritores usados para definições de riscos e gravidade. 
Probabilidade Definição 

Quase certo Uma vez ao dia 

Provável Uma vez por semana 

Moderado Uma vez por mês 

Improvável Uma vez por ano 

Raro Uma vez a cada cinco anos ou mais 

Severidade Definição 

Catastrófico Potencialmente letal para uma grande população 

Maior Potencialmente letal para uma pequena população 

Moderado Potencialmente danoso para uma grande população 

Menor Potencialmente danoso para uma pequena população 

Insignificante Nenhum impacto ou não detectável 

Fonte: adaptado de Deere et al. (2001). 
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Para ser conhecida a vulnerabilidade da rede de distribuição é preciso que 

seja feita uma avaliação sistemática dos perigos. Segundo Godfrey et al. (2002), 

vulnerabilidade é a medida do impacto causado por um perigo ou evento perigoso na 

infra-estrutura de distribuição, a qual pode ser representada por rupturas nas 

tubulações, vazamentos, intermitência no abastecimento de água ou pelo estado 

físico da infra-estrutura, tal como, idade, material, diâmetro e comprimento das 

tubulações; ela pode ser dividida em duas categorias: 

 

− Vulnerabilidade estática –  descreve as características físicas da rede, fruto de 

projeto e construção do sistema. Esses aspectos não 

se alteram facilmente exceto quando há programa 

de remanejamentos ou reabilitação das redes. 

Utiliza dados sobre o estado físico da infra-

estrutura e sua potencial vulnerabilidade para 

eventos perigosos. Está diretamente ligada às 

características físicas e construtivas das tubulações 

e redes. 

 

− Vulnerabilidade variável - descreve aspectos específicos ligados à operação e 

manutenção da rede e, portanto, às variáveis que 

constantemente sofrem alterações e de forma 

imprevisível. Utiliza dados de monitoramento 

relacionados a riscos sanitários e aumento de 

eventos perigosos. Está relacionada principalmente 

à falhas nas tubulações. 

 

O sistema de pontuação da vulnerabilidade foi desenvolvido para cada 

parâmetro e, em alguns, casos a pontuação é feita de forma qualitativa. 

Os Quadros 4.45 e 4.46 mostram alguns fatores ligados a vulnerabilidade 

estática e variável respectivamente. 

Assim, como perigo pode ser considerado qualquer agente biológico, 

químico, físico ou radiológico com capacidade para ocasionar danos – o ambiente em 

que a infra-estrutura foi implantada também pode ser considerado como perigo 

(HOWARD et al., 2002). Quando são avaliados riscos microbiológicos, como é o 
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caso deste estudo, é no ambiente que encontramos a principal fonte de perigo – as 

excretas humanas, responsáveis pela transmissão dos principais agentes patogênicos 

microbiológicos. 

 

Quadro 4.45 -  Fatores ligados a vulnerabilidade e meios de mensuração. 

Fatores de Vulnerabilidade Meios de Mensuração Provável período 
de alteração 

Material da tubulação 
Revisão dos dados de 
serviços de abastecimento de 
água 

Longo 

Diâmetro da tubulação 
Revisão de dados dos 
serviços de abastecimento de 
água 

Longo 

Comprimento da tubulação 
Revisão dos dados de 
serviços de abastecimento de 
água 

Longo 

Áreas de baixa pressão 
Revisão dos dados de 
serviços de abastecimento de 
água 

Longo 

Áreas de intermitência no 
abastecimento 

Revisão dos dados de 
serviços de abastecimento de 
água 

Longo 

Fonte: adaptado de Godfrey e Howard (2005b). 
 

 

Quadro 4.46 -  Fatores ligados a vulnerabilidade variável e meios de 
mensuração. 

Fatores de Vulnerabilidade Meios de Mensuração Provável período 
de alteração 

Manutenção dos reservatórios Inspeção Sanitária Curto 

Manutenção das válvulas 
maiores 

Inspeção Sanitária Curto 

Manutenção de torneiras Inspeção Sanitária Curto 

Manutenção das unidades de 
tratamento 

Inspeção Sanitária Curto 

Manutenção do residual de 
cloro na rede 

Teste de qualidade da água Curto 

Vazamentos e 
retrossifonagem 

Inspeção sanitária e detecção 
de vazamentos 

Curto 

Fonte: adaptado de Godfrey e Howard (2005b). 
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Segundo WHO (2003) a maioria dos agentes patogênicos são oriundos de 

fezes humanas e, em menor extensão, de fezes animais, embora uns poucos agentes 

possam ter um reservatório ambiental , por isso, são usualmente referidos como 

agentes patogênicos oportunistas (HAAS et al., 1996). 

Os agentes patogênicos são excretados por indivíduos infectados e são 

transmitidos para outras pessoas por uma variedade de rotas, dos quais a água de 

consumo humano é rota importante. A relativa persistência na água, a resistência à 

desinfecção ao cloro e as doses infectantes variam entre diferentes agentes 

patogênicos como mostra o Quadro 4.47. Tais diferenças são importantes porque 

podem ter importante impacto na confiabilidade das abordagens atuais para medir a 

qualidade da água e no desenvolvimento de ações corretivas. 

Por outro lado, para riscos serem estimados são necessárias informações 

sobre o impacto deles na população, ou seja, é necessário conhecer a suscetibilidade 

dos usuários da água distribuída em relação ao risco. A suscetibilidade dos usuários 

pode ser alta para certos grupos que utilizam água dos sistemas de abastecimento de 

água; por exemplo: crianças, velhos, imunocomprometidos e populações mais 

carentes que carregam consigo maior carga de doenças. A suscetibilidade pode ser 

definida como o impacto potencial da contaminação da infra-estrutura sobre a 

população e está relacionada às condições sócio-econômicas do consumidor. 

A severidade é resultado dos perigos associados a suscetibilidade e pode ser 

expressa como: 

 

SEVERIDADE = PERIGO + SUSCETIBILIDADE 

 

Severidade é medida em relação ao número de pessoas afetadas e o provável 

impacto sobre elas. A natureza dos perigos determinará o provável efeito à saúde – 

por exemplo, agentes patogênicos e poluição intensa por produtos químicos podem 

levar à mortalidade, enquanto baixo nível de substâncias químicas podem levar à 

morbidade apenas. 

Na estimativa da severidade e na definição dos perfis de severidade é preciso 

considerar o impacto das exposições de curta e de longa duração e isto pode resultar 

em exposições à substâncias químicas de longa duração – como, arsênico no 
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manancial – com classificação de maior severidade do que exposições isoladas de 

curta duração. 

 

Quadro 4.47 -  Agentes Patogênicos na água de consumo humano 

Agente Patogênico 
Significado 

para a 
saúde 

Persistência no 
abastecimento 

de água 

Resistência 
ao cloro 

Dose 
infectiva 
relativa 

Importante 
reservatório 

animal 
Bactéria 

Camplyobacter jejuni 

E. coli 

E.coli Patogênica 

Salmonella typh 

Outras Salmonellas 

Shighella spp. 

Vibrio cholerae 

Yersina enterocolítica 

Pseudomonas aeroginosa 

Aeromonas spp. 

 

Alto  

Alto  

Alto  

Alto  

Alto  

Alto  

Alto  

Alto 

Moderado 

Moderado 

 

Moderada  

Moderada  

Moderada 

Longa 

Curta 

Curta 

Longa 

Longa 

Pode multiplicar 

Pode multiplicar 

 

Baixa  

Baixa  

Baixa  

Baixa  

Baixa  

Baixa  

Baixa  

Baixa 

Moderada 

Baixa 

 

Moderada 

Alta 

Alta 

Alta 

Moderada 

Moderada 

Alta 

Alta (?) 

Alta (?) 

Alta (?) 

 

Sim  

Sim  

Não  

Sim  

Não  

Não  

Não  

Não  

Não  

Não 

Vírus 

Adenovirus 

Enterovirus 

Hepatite A 

Hepatite viral entericamente 

transmitida não-A, não-B e E. 

Vírus Norwalk 

Rotavírus 

Vírus 

 

Alto  

Alto 

 

Alto 

 

Alto 

Alto 

Moderado 

 

? 

Longa 

? 

? 

 

? 

? 

? 

 

Moderada 

Moderada 

Moderada 

? 

 

? 

? 

? 

 

Baixa  

Baixa  

Baixa  

Baixa 

 

Baixa 

Moderada 

Baixa (?) 

 

Não  

Não  

Não  

Não 

 

Não 

Não (?) 

Não 

Protozoários 

Entamoeba histolytica 

Giardia intestinalis 

Cryptosporidium parvum 

 

Alto  

Alto  

Alto  

 

Moderada 

Moderada 

Longa 

 

Alta 

Alta 

Alta 

 

Baixa 

Baixa 

Baixa 

 

Não 

Sim 

Sim 

Helmintos 

Dracunculus medinensis 

 

Alto 

 

Moderada 

 

Moderada 

 

Baixa 

 

Sim 

Fonte: adaptado de WHO (1997a). 

 

A localização de evento perigoso tem influência sobre o número de pessoas 

afetadas; por exemplo, eventos perigosos em adutoras ou em reservatórios têm 

impacto sobre a vida de muitas pessoas, enquanto um evento perigoso em uma 

pequena tubulação de distribuição poderá afetar apenas um número muito pequeno 

de pessoas. Esta abordagem ainda pode ser detalhada se for considerada a 

vulnerabilidade e suscetibilidade dos usuários afetados e se isto influenciará os 

resultados. Por exemplo, comunidades mais pobres são mais suscetíveis às doenças 
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veiculadas pela água, portanto, eventos perigosos que afetam estes grupos podem 

apresentar uma maior severidade em relação aos grupos com maior poder aquisitivo. 

Estes três fatores de risco – Perigos ou Eventos Perigosos, Vulnerabilidade e 

Suscetibilidade – constituem a base para a avaliação de risco nas redes de 

distribuição proposta por Godfrey et al. (2002) ilustrada na Figura 4.34. Para avaliar 

cada um desses fatores é necessário usar indicadores de riscos apropriados também 

conhecidos como variáveis de risco e, em geralmente, em métodos de análise 

estatísticas multivariadas. 

PERIGOS E EVENTOS PERIGOSOS

VULNERABILIDADE SUSCETIBILIDADE

RISCOS
EM

REDES
DE

DISTRIBUIÇÃO
DE

ÁGUA

 

Figura 4.34 -  Fatores associados à avaliação de riscos em redes de distribuição 
de água. 

 

4.21.6.2 Identificação de perigos e eventos perigosos 

A entrada de contaminantes na rede de distribuição depende do tipo do 

contaminante e do ambiente em que foram instaladas as tubulações. Para desenvolver 

eficazes avaliações de riscos, devem ser identificadas as fontes de perigo que estão 

localizadas nas proximidades das redes de distribuição. 

O primeiro passo, ao considerar os perigos que podem afetar o abastecimento 

de água, é identificar os perigos potenciais e, em seguida, identificar perigos 

específicos – por exemplo, químicos, bactérias, vírus, protozoários , as fontes de 

perigos, bem como as redes coletoras de esgoto, fossas negras e sumidouros, drenos, 

indústrias etc. 

A próxima etapa é considerar os impactos desses perigos no abastecimento de 

água; segundo Deere et al. (2001), a experiência tem demonstrado que considerar 

“eventos perigosos” ao invés de perigos específicos é o meio mais eficiente para 
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identificar e quantificar os riscos relacionados à água. Um evento perigoso pode ser 

definido como um mecanismo pelo qual um contaminante de interesse para a saúde é 

introduzido no abastecimento de água. 

Nas estações de tratamento, os eventos perigosos estão relacionados à falhas 

específicas nos processos de tratamento; por exemplo, transpasse de protozoários 

devido a curto-circuito em decantadores ou à presença de bactérias na água 

distribuída provocada por falhas na desinfecção final. Neste caso é preciso 

caracterizar os eventos perigosos relacionados aos problemas existentes ou que 

podem ocorrer na operação de uma estação de tratamento.  

Davison et al. (2002), como medida de segurança, recomendam o uso de 

eventos perigosos, porque fornecem o meio mais fácil de avaliar e categorizar 

perigos que afetam o sistema de água. Esta abordagem facilita identificar indicadores 

relacionados à qualidade microbiológica, por focar nas fontes potenciais dos agentes 

patogênicos e, desta forma, permitir que uma diversidade de agentes patogênicos 

potenciais seja agrupada durante a avaliação, sem haver necessidade de ser feita 

intensa avaliação microbiológica da qualidade da água através de exames 

laboratoriais. Godfrey et al. (2002) apresentam alguns indicadores que podem ser 

considerados nesta avaliação: 

− Proximidade entre o sistema de esgoto e o abastecimento de água: incluindo 

estimativas da probabilidade de conexões cruzadas e a profundidade relativa dos 

tubos da rede de distribuição de água e de tubulações de esgotos. 

− Proximidades de outras formas de solução para o esgotamento sanitário. 

− Áreas de pouca drenagem superficial, nas quais pode ocorrer despressurização do 

sistema de distribuição; 

− Outras fontes de matéria fecal, tais como criação de gado, animais domésticos 

etc. 

 

Segundo Godfrey e Howard (2005b), para identificar um evento perigoso em 

sistemas de distribuição é importante considerar o modelo de contaminação fonte-

meio-receptor ilustrado na Figura 4.35. Neste modelo a fonte é o receptor é a água de 

abastecimento (nesse caso os tubos que formam o sistema de distribuição) e as vias 

são os meios pelos quais os perigos podem deixar a fonte e alcançar o receptor. 

 

Revisão Bibliográ  ca

286



 287

  

Figura 4.35 -  Modelo de contaminação FONTE – MEIO – RECEPTOR 
Fonte: adaptado de Godfrey e Howard (2005b). 

 

O modelo Receptor-Meio-Fonte de contaminação indica que somente a 

presença de um perigo no ambiente é insuficiente para representar um risco – é 

necessário existir um meio para que o perigo seja transportado da fonte até o sistema 

de abastecimento de água (receptor). Somente quando isto ocorre é que este processo 

é denominado evento perigoso. No desenvolvimento da avaliação de risco é 

importante considerar se é factível um perigo deixar sua fonte, ser transportado 

através do solo e penetrar em uma tubulação de água. Por exemplo, em alguns países, 

as redes primárias de água são implantadas mais profundamente que as redes de 

esgotos, ou seja, as tubulações estão assentadas em um solo que pode estar 

contaminado com esgoto que vazou da rede coletora, então existe um caminho viável 

de contaminação e, portanto, é um evento perigoso (GODFREY e HOWARD, 

2005b). 

Um evento perigoso sempre necessita medidas de controle. Um exemplo é a 

presença de um caminho preferencial entre um coletor de esgotos e uma rede. O 

evento perigoso poderia ser: “caminho preferencial/falha permitindo esgoto-água 

contaminada atingir interior de rede” ou então, como “esgoto contaminado atinge 

adutora”. Independente da forma de descrição do evento perigoso as medidas de 

controle não se alteram de forma significativa. A Figura 4.36 mostra exemplo de 

eventos perigosos (GODFREY e HOWARD, 2005b). 

É preciso também identificar o sistema no qual o evento pode ocorrer, pois 

isto será importante para os estágios subseqüentes de: classificação do risco, 

identificação das prioridades e desenvolvimento de planos de monitoramento 

operacional. Definir eventos perigosos que não possam ocorrer resulta desperdício de 
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recursos e análise de risco ou PSA de baixa eficácia. A contaminação cruzada entre 

rede coletora de esgotos e um trecho da rede não pode ocorrer em áreas onde não 

haja redes coletoras, da mesma forma que a contaminação de reservatórios por 

pássaros somente ocorrerá em reservatórios que tenham abertura de inspeção. 

FONTE AÇÕES QUE GERAM PERIGO: MEIOS PERIGOSOS PERIGO PARA O RECEPTOR

ESGOTO VAZAMENTO DE ESGOTO ESGOTO VAZAMENTO DA TUBULAÇÃO

DRENOS INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS SERVIDAS ÁGUAS SERVIDAS
TUBULAÇÃO SUBMERSA EM SOLO 

CONTAMINADO

RESERVATÓRIOS COMO ABRIGO 
DE PÁSSAROS

DEFECAÇÃO DE PÁSSAROS
ÁGUA PLUVIAL CONTENDO 

FEZES DE PÁSSAROS
ABERTURA DE INSPEÇÃO DO 

RESERVATÓRIO SEM PROTEÇÃO

EVENTO PERIGOSO

 

Figura 4.36 -  Exemplo do Modelo de contaminação FONTE – MEIO – 
RECEPTOR 

Fonte: adaptado de Godfrey e Howard (2004). 

 

Para a classificação de risco é importante a localização no sistema no qual o 

evento perigoso pode ocorrer, porque para a determinação do risco é preciso 

considerar: 

− a probabilidade de ocorrência e a severidade do impacto que é determinada 

através de abordagem qualitativa ou semi-quantitativa; 

− a probabilidade de um evento ocorrer – é importante destacar que todos os 

eventos podem acontecer. Por exemplo, é provável a ocorrência do risco de fezes 

de pássaros atingirem uma abertura de inspeção de um reservatório. Os 

reservatórios são inspecionados freqüentemente e é provável que uma abertura de 

inspeção possa ser deixada aberta regularmente, da mesma forma que é provável 

que pássaros empoleirados no entorno, defequem no topo de um reservatório; 

− a priorização da ocorrência de eventos – por exemplo, o risco de ingresso de água 

contaminada dentro de tubulações - tem maior probabilidade de ocorrer em tubos 

mais velhos do sistema, em partes do sistema com tubulações de ferro dúctil, do 

que em partes mais novas do sistema com tubulações de PVC. É importante 

desenvolver este nível de entendimento do sistema e dos eventos perigosos que 
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nele podem ocorrer para a estimativa dos riscos e a priorização das áreas de 

controle. 

 

Para definir áreas perigosas podem ser usadas informações sobre a topografia 

e condições sanitárias locais que incluem o cadastro da rede coletora de esgoto e 

mapas topográficos, indicando áreas com drenagem deficiente. A identificação de 

áreas com drenagem deficiente é essencial na determinação de pontos nos quais haja 

possibilidade de ocorrência do ingresso ou retrossifonagem de contaminantes. 

Quando não estiverem disponíveis informações detalhadas sobre o sistema de esgoto, 

podem ser utilizadas alternativas, tais como a população como um substituto da carga 

fecal. Pesquisas mostram existir forte relação entre a densidade populacional e a 

quantidade de matéria fecal no ambiente (HOWARD, 2002; FEACHEM et al., 

1983a). Este procedimento foi utilizado para a estimativa de ambiente perigoso em 

Kampala, Uganda (GODFREY et al., 2002). 

 

4.21.6.3 Caracterização da vulnerabilidade da rede de distribuição de água 

O conhecimento da vulnerabilidade permite determinar quais unidades ou 

partes do sistema apresentam risco de ingresso de contaminantes. O primeiro passo é 

compreender o funcionamento hidráulico do sistema de distribuição de água, 

principalmente como operam os setores e zonas de abastecimento. É imprescindível 

que seja traçado o provável fluxo da água no sistema, a partir da unidade de 

tratamento, seguida dos reservatórios até atingir os setores e suas respectivas zonas 

de abastecimento. 

O ponto central para caracterização da vulnerabilidade são os atributos físicos 

da rede de distribuição. As redes de distribuição compreendem tubos de variadas 

idades, diâmetros, materiais e comprimentos. Cada um deles possui diferentes níveis 

de vulnerabilidade, por exemplo, uma tubulação de aço antiga pode ser mais 

vulnerável à falhas (devido à idade e à corrosão) do que uma tubulação nova de 

PVC. Portanto, é fundamental que seja realizada uma seleção de indicadores 

apropriados para ser avaliada a vulnerabilidade para uma perfeita compreensão do 

risco a ser atribuído a uma tubulação. Para serem desenvolvidos indicadores eficazes 

de vulnerabilidade é importante avaliar os diferentes fatores ligados às características 

físicas das tubulações.  
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Esses indicadores são obtidos a partir de evidências da literatura técnica e 

também podem ser baseados no “julgamento de especialistas” do sistema. Em muitos 

sistemas de distribuição de água pode não haver dados disponíveis para caracterizar 

todos esses indicadores. Nestes casos, o julgamento de especialistas é a fonte 

primária de informações, apoiada na análise racional científica fundamentada na 

literatura técnica existente. Por exemplo, onde não houver informações sobre as 

juntas das tubulações é preciso consultar os profissionais que operam o sistema e que 

têm conhecimento a respeito da implantação ou reparo e podem detalhar que tipo de 

juntas foram usadas nas tubulações existentes. 

Ta (2002) ao aplicar a modelagem de risco no sistema de distribuição de 

Londres, observou alto grau de incerteza em relação às informações sobre o material 

e a idade das tubulações. Neste caso, a idade das residências, ruas ou contrato dos 

terrenos nas proximidades dos tubos foi usada para predizer a idade das tubulações 

enterradas. 

Howard (2002) também encontrou semelhante grau de incerteza em um 

estudo sobre riscos de rompimentos de tubulações em sistemas de distribuição de 

água no Reino Unido. Segundo os autores é limitado o conhecimento sobre a causa 

da ocorrência da ruptura das tubulações da rede. Vários fatores tais como movimento 

do solo, mudanças rápidas na temperatura do ar, tráfego pesado etc. têm sido 

relacionados como causa; contudo, ainda não foi estabelecida a parcela de influência 

de cada fator em relação às falhas das tubulações. 

O Quadro 4.48 mostra indicadores recomendados para caracterizar a 

vulnerabilidade. Segundo Godfrey e Howard (2005b) esta relação não é exclusiva, 

mas foi baseada na experiência prática adquirida durante pesquisas realizadas nas 

quais esses indicadores mostraram ser de grande importância. 

 

a) Idade da tubulação 

Estudo conduzido por Herz sobre a relação entre idade e falhas na tubulação 

revelou que o ponto de partida deve ser a análise da qualidade das tubulações usadas 

na distribuição de água (HERZ e LIPKOW, 2002). O autor concluiu ser difícil 

prognosticar a durabilidade e a freqüência de falhas nas tubulações, contudo ele 

mencionou que tais fatores são dependentes do material utilizado na fabricação da 

tubulação. Para Herz (1998), o prognóstico sobre a durabilidade deve ser baseado 

nos dados históricos de falhas das tubulações. 
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Quadro 4.48 -  Indicadores de Vulnerabilidade 

Categoria Indicador Razão 

Vulnerabilidade 
da rede de 
distribuição 

Idade da tubulação 
Efeitos da degradação da 
tubulação tornam-se mais 
evidentes com o tempo. 

Diâmetro da tubulação 
Tubulações de pequeno diâmetro 
são mais susceptíveis de 
apresentar falhas. 

Comprimento da 
tubulação e tipo de junta 

Longas tubulações de água são 
mais sujeitas a quebras 
longitudinais. 

Material da tubulação 
Combinando máximas pressões 
e corrosão no solo para indicar 
diferentes tipos de materiais. 

Fonte: adaptado de Godfrey e Howard (2005b). 

 

Em um projeto para reabilitação de tubulações da Teplic Water, no Nordeste 

da Boemia, foi proposto que a vulnerabilidade associada à idade da tubulação deveria 

considerar as seguintes variáveis: tipo de materiais das tubulações, idade, tempo de 

vida nas condições locais, freqüência das falhas – admitido como 0,5 falhas por km 

por ano, perdas por vazamento e os trabalhos de reabilitação efetuados no passado 

(HERZ e LIPKOW, 2002). A pesquisa indicou ser possível estimar a durabilidade de 

diferentes materiais de tubulações em curto prazo (definido como tempo de vida 

inferior) e em longo prazo ( tempo de vida superior). Esses períodos são dependentes 

do tipo de materiais das tubulações e variam em função do tempo, como mostra a 

Figura 4.37. 

Lei e Suenung (1998) elaboraram uma classificação de falhas de tubos usando 

modelos estatísticos de predição; esse modelo, denominado ROCOP (sigla em inglês 

de Rates of Occurence of Failure), foi aplicado no sistema de distribuição de 

Tronheim, Noruega. As três principais conclusões desse estudo foram: 

− Falhas nos tubos plásticos – as tubulações plásticas são os materiais mais 

propensos a falhas em um período de 5 anos. 

− Falhas em tubos metálicos – as tubulações metálicas são suscetíveis a falhas, 

principalmente devido ao aumento da corrosão e pitting, após aproximadamente 

10 anos. 
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− Falhas em tubos metálicos revestidos – as tubulações metálicas revestidas, por 

exemplo o ferro dúctil, tem prognóstico de falha de 40 anos. 

 

 

Figura 4.37 -  Durabilidade da tubulação em função dos materiais. 
Fonte: adaptado de Herz (1998). 

 

Godfrey e Howard (2005b) relataram que estudos sobre falhas em tubulações 

apresentam séria limitação quanto à possibilidade de verificação local das condições 

das tubulações e, portanto, deve existir uma substancial tolerância quanto aos erros 

potenciais na metodologia utilizada. Citam, também, que a maioria desses estudos foi 

realizada em países de clima temperado e  nem todas as conclusões seriam aplicáveis 

para climas tropicais. Apesar disso, esses estudos fornecem diretrizes valiosas pois, 

sem pesquisas de campo, com escavações para se avaliar as tubulações in loco, é 

difícil verificar o nível de vulnerabilidade associada à idade. Essas diretrizes foram 

aplicadas na avaliação de risco do sistema de abastecimento de água de Kampala, 

Uganda e são mostrados no Quadro 4.49 (GODFREY et al., 2002. 
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Quadro 4.49 -  Risco atribuído a idade das tubulações do SAA de Kampala. 

Material Diâmetro 
(mm) 

Idade Risco 

Cimento amianto 100 1960 Baixo 

Ferro dúctil 300 – 800 1958 – 2009 Baixo 

Ferro Galvanizado <100 1959 – 2009 Médio 

Polietileno <100 1929 – 2009 
Baixo / 

Alto 

PVC 50 – 250 1935 – 2009 
Baixo / 

Alto 

Aço 50 – 250 1930 – 2009 
Baixo / 

Alto 

Fonte: Adaptado de Godfrey e Howard (2004). 

 

Para aplicar essas diretrizes ao sistema de Kampala foi necessário estimar o 

percentual dos diferentes materiais das tubulações; para tanto foram usados os dados 

disponíveis e o julgamento de especialistas. Foi adotado que a rede era composta de 

aproximadamente: 60% de aço, 20% de PVC, 20% de ferro galvanizado e 10% 

outros. A rede primária original era de aço e foi instalada entre 1930 e 1950, 

posteriormente foi substituída por tubos de ferro dúctil. 

Baseado na literatura (Herz, 1998; Herz e Lipkow, 2002; Ta, 2002), o estudo 

em Kampala concluiu que as tubulações de maior risco foram implantadas entre 

1929 e 1958 e aquelas de menor risco foram instaladas após 1959 (GODFREY et al., 

2002). 

Godfrey et al. (2002) relatam que, nesses estudos, foi omitido um elemento 

importante que diz respeito ao controle da qualidade da execução dos serviços de 

implantação das tubulações. Em muitos países em desenvolvimento o assentamento 

de tubulações não segue padrões definidos por códigos de construção, seja pela 

inexistência de Código,  por não serem obrigatórios ou porque não serem 

tecnicamente factíveis. A falta de controle ou fiscalização das obras de implantação 

das tubulações também pode aumentar o risco, independente da idade da tubulação. 

Segundo Godfrey e Howard (2005b) os estudos revelaram que os dados da 

literatura são úteis, porém, a avaliação de risco relativa à idade da tubulação é 
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específica para cada local e tem forte dependência do julgamento de especialistas 

locais. 

 

b) Diâmetro da tubulação 

Estudos feitos sobre a relação entre diâmetro e falhas revelaram que as 

tubulações de grandes diâmetros, ou seja, tubulações com diâmetros superiores a 300 

mm são menos suscetíveis a falhas do que tubos de diâmetros menores (COOPER et 

al., 2004; KIENE et al., 1998). Isto é devido a três razões: 

 

− Espessura da parede dos tubos – a espessura da parede dos tubos aumenta com 

o diâmetro da tubulação. Tubulações maiores, portanto, são menos susceptíveis a 

falhas do que tubos de diâmetros menores. 

− Movimento do solo – tubos maiores são menos susceptíveis a movimentos do 

solo devido ao tráfego do que tubulações menores, porque eles têm maior área 

superficial cimentada (COOPER et al., 2004). 

− Decaimento de Cloro – estudos em tubulações mostraram que o decaimento de 

cloro é mais pronunciado em pequenos diâmetros. Este fato é devido ao aumento 

da absorção do cloro através do contato com a biomassa. Kiene et al. (1998), 

relatam que o decaimento do cloro é mais pronunciado em tubulações com 

diâmetros inferiores a 75 mm. 

 

c) Comprimento da tubulação 

Estudos desenvolvidos por Ballantyne e Moore (1995) e Geldreich (1996) 

revelaram que a vulnerabilidade de uma tubulação está diretamente relacionada ao 

seu comprimento por duas razões: 

 

− Tensão na tubulação – é mais provável ocorrerem tensões transversais 

excessivas em tubulações mais extensas, que geralmente resultam em quebras 

longitudinais. Estudos sobre a vulnerabilidade de tubos à falhas devidas a 

terremotos corroboraram a hipótese que as falhas aumentam com o comprimento 

das tubulações (BALLANTYNE e MOORE, 1995). 

− Junta das tubulações – O número de juntas aumenta com o comprimento da 

tubulação. Estudos têm identificado as juntas em tubos como um ponto de alto 
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potencial de risco para o ingresso de contaminantes. Os materiais usados, por 

exemplo, nas juntas dos tubos de água, e na vedação de rosca de tubos, também 

deveriam ser considerados como possíveis locais para a colonização 

microbiológica, além de promoverem a formação de biofilme e aumentarem o 

consumo de cloro na rede de distribuição (GELDREICH, 1996). 

 

Assim, com base na literatura, deve ser prescrita maior pontuação de risco 

para tubos com maior extensão. 

 

d) Material da tubulação 

Kiermeyer et al. (2001) reportam que a seleção do material da tubulação é 

uma das mais importantes variáveis na redução de risco de intrusão de agentes 

patogênicos em sistemas de distribuição. Godfrey e Howard (2005b) observaram que 

a seleção de materiais a serem utilizados em tubulações deveria considerar os 

seguintes aspectos: 

− Falha da tubulação – definida como a suscetibilidade do material da tubulação 

para apresentar falhas. Um estudo sobre a deterioração estrutural de tubos feito 

por Rajani e Kleiner (2001) concluiu que tubos plásticos de grande diâmetro são 

mais propícios a falhas do que tubos metálicos. As falhas nas tubulações estão 

relacionadas a três fatores: 

− Propriedades estruturais do tubo (material, qualidade da instalação, 

interação tubo-solo),  

− Cargas internas (pressão de trabalho, tolerância a carga devido a 

tráfego), 

− Deterioração do material (ambiente bioquímico interno e externo). 

− Fricção do tubo – representado pelo fator de rugosidade da tubulação, ele é 

particularmente importante como meio para definir o desempenho hidráulico da 

tubulação (por exemplo, taxa de rugosidade alta em tubos de cimento amianto) e 

potencial do tubo para suportar a formação de biofilme (GELDREICH, 1996). 

− Biofilme – Pesquisa feita por LeChevallier observou que o desenvolvimento do 

biofilme  foi mais rápido nas superfícies de tubos de ferro do que em PVC e  

referiu que  a possível causa esteja  ligada à corrosão e pitting 

(LeCHEVALLIER, 1999b). Experimentos em laboratório indicaram menor taxa 
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de formação de biofilme em PVC do que em tubos de polietileno de média 

densidade (KERR et al., 2000). Esta informação é de suma importância,  pois a 

formação de biofilme em tubulações resulta no aumento do consumo de cloro e, 

conseqüentemente, reduz a proteção contra o ingresso de água contaminada nas 

redes. O biofilme é importante principalmente em sistemas intermitentes, nos 

quais a  oscilação de pressão pode provocar o desprendimento e liberação da 

matriz de biofilme na massa líquida (GELDREICH, 1996). 

− Consumo de Cloro – Kiene efetuou estudos sobre o consumo de cloro em tubos 

de materiais sintéticos e tubos metálicos e concluiu que o consumo de cloro em 

tubos metálicos é maior do que em tubos sintéticos devido ao excessivo 

decaimento de cloro em depósitos originados da corrosão (KIENE et al., 1998). 

 

Em suma, a literatura destaca que tubulações metálicas têm menor risco de 

falhas do que as tubulações plásticas, entretanto tudo leva a crer  que as tubulações 

metálicas sejam mais propícias à corrosão e que tenham  maior capacidade para dar 

suporte a biofilmes, fato este que implica em redução na eficácia do cloro. 

O Quadro 4.50 mostra um exemplo em que foram aplicados os princípios 

acima citados para a avaliação de risco em Guntur, Índia. A classificação de 

vulnerabilidade utilizada no Quadro 4.50 foi calculada para 4 tipos de materiais de 

tubulação presentes na rede de distribuição de água de Guntur: Cimento Protendido, 

Cimento Amianto, Ferro Fundido e PVC (GODFREY e HOWARD, 2005b). A 

classificação dos riscos devido a falhas, fricção e consumo de cloro foi considerada 

para cada material da tubulação do sistema de distribuição. Uma variável adicional 

financeira foi incluída, porque  ela tem papel determinante na seleção de materiais de 

tubulações em países em desenvolvimento e essa opção  pode adicionar 

vulnerabilidade ao abastecimento de água. 

O Estudo concluiu que tubos metálicos são mais vulneráveis do que os tubos 

plásticos, visto que eles são mais propícios a falhas, fricção e têm maior  custo de 

aquisição. 

 

e) Indicadores Adicionais 

Indicadores operacionais também podem ser utilizados na avaliação da 

vulnerabilidade. Godfrey et al. (2002) sugerem alguns indicadores que estão 

descritos no Quadro 4.51. 
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Quadro 4.50 -  Risco devido aos materiais das tubulações. 

Material 
do tubo Falha Fricção 

Consumo 
de Cloro 

Custo de 
aquisição Vulnerabilidade 

Concreto 
Protendido 

Alto Alto Médio Médio Alto 

Cimento 
Amianto 

Baixo Alto Médio Médio Médio 

Ferro 
fundido 

Médio Médio Alto Alto Alto 

PVC Baixo Baixo Baixo Baixo Baixo 

Fonte: adaptado de Godfrey e Howard (2005b). 

 

A pressão hidráulica é de interesse em muitos países em desenvolvimento, 

nos quais o envelhecimento do sistema de distribuição pode ser afetado pela 

intermitência do abastecimento. Isto é de grande importância sanitária pois,  após a 

intermitência, ocorre o recarregamento da rede de distribuição e de reservatórios, 

resultando em oscilações ou transientes hidráulicos no abastecimento. As tubulações 

mais antigas e deterioradas têm menor capacidade para enfrentar essas oscilações. 

Kiermeyer et al. (2001) relata que estudos feitos pela AWWARF, nos Estados 

Unidos, indicaram existir correlação direta entre ondas de pressões transientes e 

ingresso de contaminantes microbiológicos nos sistemas de distribuição de água. A 

ocorrência dessa contaminação é devida à entrada direta e do desprendimento do 

biofilme devido às ondas de pressão transitórias (GELDREICH, 1996; 

LeCHEVALLIER, 1999b). 

O monitoramento utilizando medidores de pressão pode ser feito nos sistemas 

que possuam equipamentos para registro de transientes de pressão. Caso esses 

equipamentos estejam disponíveis à inspeção visual de campo poderão fornecer 

informações importantes sobre áreas vulneráveis à rupturas de tubulações e 

descontinuidade no abastecimento de água. 

Outros fatores que afetam a vulnerabilidade de tubos de água à falhas são 

externos e podem ser assim descritos: 

− Condição da fundação – leito impróprio pode resultar em prematura falha dos 

tubos; 
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− Condição de solo – corrosividade e nível de contaminação do solo próximo ao 

tubo; 

− Profundidade de assentamento da tubulação – a profundidade de assentamento no 

solo ou a mistura de solo poderão variar com as profundidades; 

− Carga de tráfego – aumento potencial de falha na tubulação em áreas de alta 

carga de tráfego; 

− Localização da tubulação – condições próximas à tubulação, por exemplo, no 

fluxo de esgoto não tratado. 

 

Quadro 4.51 -  Indicadores Adicionais 

Categoria Indicador Razão 

Indicadores 
Operacionais 

Pressão hidráulica 
Pressão operacional alta possui 
um maior risco de falha em 
tubulações 

Histórico de rupturas 
Numero de rupturas indicando as 
condições da tubulação 

Dados de vazamentos 
Condição de vazamentos 
indicando condição da tubulação 
de água. 

Descontinuidade 
Freqüentes esvaziamentos das 
tubulações dão maior risco de 
quebra de tubulações 

Qualidade da Água 
Qualidade da água pode indicar 
condição de tubulação de água 

Fonte: adaptado de Godfrey et al. (2002). 

 

4.21.6.4 Descrição da Suscetibilidade dos usuários do serviço de 

abastecimento de água 

A suscetibilidade é definida como a condição socioeconômica das populações 

que a torna mais propensas a desenvolverem problemas de saúde caso ocorra um 

evento de contaminação. Para estimar a suscetibilidade podem ser utilizados os 

dados de censos demográficos ou, alternativamente, envolver a avaliação 

socioeconômica do consumidor baseada em abordagens quantitativas do tipo 

inquéritos sanitários ou, ainda, em estimativas qualitativas abrangentes. 

O fator suscetibilidade da população associado ao risco do sistema resultam 

na severidade ou grau de impacto – impacto potencial na saúde da população 
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causado por um evento de contaminação. Este produto pode ser usado como 

ferramenta adicional para auxiliar no planejamento, monitoramento e avaliação das 

atividades de melhoria da segurança da água. 

Godfrey e Howard (2005b) recomendaram coletar dados socioeconômicos 

através de pesquisa de campo para avaliar a suscetibilidade da população. Os 

indicadores usados para definir o estado socioeconômico podem ser: tipo de 

habitações, material do telhado etc. O indicador de suscetibilidade é classificado em 

categorias de baixa até alta renda, para que sejam priorizadas áreas ou seções de risco 

do sistema de distribuição. 

 

4.21.6.5 Métodos de avaliação de risco 

Os valores dos indicadores fornece a base para a estimativa de risco de cada 

unidade do sistema de distribuição. Godfrey e Howard (2005b) indicaram três 

métodos para priorizar os riscos na avaliação de sistemas de distribuição de água: 

− Avaliação qualitativa de risco; 

− Avaliação semi-quantitativa de risco; 

− Avaliação quantitativa baseada na modelagem matemática. 

 

Estes métodos comparam o grau de importância de cada indicador usado e 

todos têm, em comum, o uso de indicadores ligados aos atributos das tubulações e a 

identificação de perigos relacionados ao ambiente onde os tubos estão assentados. 

 

a) Avaliação qualitativa de risco 

Este método é um processo simples no qual é feita a classificação qualitativa 

de risco. Em sistemas de distribuição de água com pouco ou nenhuma informação a 

respeito da vulnerabilidade e de ambientes perigosos é recomendado o uso de 

método qualitativo de estimativa de risco. Esse método, que tem forte dependência 

do julgamento de especialistas e do conhecimento local, permite ao operador avaliar 

e gerir riscos em redes na ausência de um Sistema de Informação Geográfica (SIG) e 

pode fornecer estimativa de risco qualitativa bastante precisa. 

O método qualitativo associado ao mapeamento de risco, de abordagem 

genérica, é indicado para sistemas com dados limitados, por fornecer ao gestor de 

risco dados suficientes para estimar pontos do abastecimento com maior risco, além 

de permitir compartilhar as informações. 
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Godfrey e Howard (2005b) indicam que a elaboração da avaliação qualitativa 

de risco deve ser desenvolvida da seguinte forma: 

1°. Passo: Coletar informações – Coleta de todas as informações existentes sobre 

o sistema de abastecimento de água, desde o cadastro do sistema de 

distribuição, mapas cartográficos, cadastros da rede de esgoto, dados dos 

atributos das tubulações, dados da operação (rupturas, intermitência, 

qualidade da água) e dados populacionais. Os dados devem ser reunidos 

em “estratos”, os quais devem ser elaborados tendo como base o 

cadastro da rede de distribuição de água para a realização dos trabalhos. 

As demais informações devem ser desenhadas em estratos distintos e 

sobrepostas à base, ou seja, ao cadastro da rede de distribuição de água. 

2°. Passo: Descrição do sistema – quando não existirem cadastros ou mapas 

disponíveis deve ser elaborado um esquema geral do sistema de 

abastecimento de água: começando no manancial, passando pela adução, 

tratamento, reservação e, finalmente, atingindo a rede de distribuição. Se 

possível, deve ser detalhado o sistema de distribuição, principalmente 

em relação aos setores e zonas de abastecimento. Quando os dados de 

pressão não estiverem disponíveis, o sistema de distribuição de água 

pode ser setorizado utilizando como base as válvulas de controle 

existentes. 

3°. Passo: Avaliação de perigos – Deverão ser usados os cadastros sobre o 

esgotamento in situ ou redes coletoras de esgotos, caso estejam 

disponíveis, porque eles são úteis para definir áreas perigosas próximas à 

rede de distribuição de água. Atenção especial deve ser dada às redes 

que estejam implantadas em áreas alagadiças ou com drenagem natural 

insuficiente. Os perigos e as áreas perigosas devem ser delimitados no 

mapa de risco em estrato específico e, posteriormente, sobrepostos à 

base – cadastro da rede de distribuição de água. 

4°. Passo: Avaliação da vulnerabilidade – os indicadores de vulnerabilidade de 

cada trecho da rede de distribuição tais como idade, material, 

comprimento e diâmetro das tubulações deveriam ser determinados para 

todos os setores e zonas de abastecimento da rede de distribuição. Estas 

informações deveriam ser demarcadas em um terceiro mapa. Quando 
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não existirem dados básicos deve ser usado o julgamento de 

especialistas locais. 

5°. Passo: Pontos de inspeção – deve ser feita avaliação qualitativa das 

informações disponíveis antes de usar o julgamento de especialistas do 

sistema no processo de classificação dos riscos. Quando não houver 

informação disponível para avaliar os pontos de inspeção é preciso usar 

o julgamento de especialistas para decidir quais pontos são realmente 

críticos. Esses pontos deverão constituir uma amostra representativa da 

rede. A integridade sanitária de cada ponto deveria ser testada em campo 

e os pontos de alto risco selecionados para monitoramento mais 

detalhado. 

 

b) Avaliação semi-quantitativa de risco 

O processo de avaliação semi-quantitativo é mais detalhado do que a simples 

estimativa de risco qualitativa, porque dá uma estimativa mais precisa do nível de 

risco a partir da soma total do nível de risco de cada variável. Este método associa a 

avaliação de partes individuais do abastecimento de água a métodos de classificação 

de riscos convencionais e permite determinar variáveis níveis de risco através do uso 

ou não de SIG. Para utilizar a abordagem semi-quantitativa é necessária a existência 

de um razoável conjunto de dados, entre eles: 

− Informações sobre a população – número de habitantes, distribuição geográfica 

etc.; 

− Dados sobre as características físicas e construtivas da tubulação; e 

− Histórico de dados sobre qualidade da água (GODFREY e HOWARD, 2005b). 

 

Se estas informações não estiverem disponíveis e não houver recursos para 

coletá-las, é recomendado que seja feita a estimativa de risco qualitativa. O processo 

semi quantitativo usa mapas eletrônicos ou digitalizados, diferente da abordagem 

qualitativa, usa matrizes para estimar e ponderar cada indicador de risco. Este 

método, por exemplo, permite comparar riscos associados a um tubo de aço de 6” 

assentado em 1960 com um tubo de PVC de 8” instalado em 1995. 

É recomendado o uso de um programa computacional como o AUTOCAD 

que usa um sistema de estratos ou camadas (em inglês layers) sobre a rede de 

distribuição de água. Os mapas podem ser divididos nas categorias vulnerabilidade e 
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perigos e eventos perigosos. É recomendado que um mapa do sistema de distribuição 

de água seja usado como camada 1 . Sobrepostas a esse mapa serão alocadas as 

fontes de perigos e a rede coletora de esgotos na camada 2 e 3, respectivamente. A 

vulnerabilidade da rede de distribuição deveria ser estimada com base nas zonas de 

abastecimento de água, com a identificação dos atributos dos tubos, nível de 

vazamento, intermitência do abastecimento e rupturas das tubulações sobrepostas em 

camadas separadas. Para cada indicador é recomendado que seja preparada uma 

matriz de risco com escala específica de risco: 1, 2 e 3, ou alto, médio e baixo. 

Godfrey e Howard (2005a) propõem que esse método de avaliação obedeça 

às seguintes etapas: 

− Relacionar cada ponto sob avaliação como um tipo de infra-estrutura no mapa 

(por exemplo, caixa de válvula, rede secundária etc.); 

− Identificar a localização, limites administrativos e setor e zona de abastecimento ; 

− Registrar a classe do risco para cada indicador de vulnerabilidade em uma matriz 

de classificação de risco; 

− Identificar o número do tubo em que o ponto de risco está localizado; 

− Inquirir sobre os atributos do tubo em cada ponto avaliado; 

− Registrar a pontuação do risco para cada indicador de vulnerabilidade em uma 

matriz de classificação de risco; 

− Calcular a pontuação do risco para cada ponto avaliado; 

− Indicar a pontuação do risco para cada ponto no mapa; 

− Estimar a extensão do risco em um ponto do mapa em relação aos demais pontos; 

− Selecionar os pontos de risco de maior significado sanitário. 

 

Godfrey et al. (2002) utilizaram esse método para avaliar os riscos no sistema 

de distribuição de água de Kampala, Uganda. O processo começou com a estimativa 

da pontuação do perigo e foi seguido pela estimativa da vulnerabilidade e pela 

suscetibilidade, culminando na elaboração da matriz de valoração dos riscos 

mostrada no Quadro 4.52. 

Segundo Godfrey et al. (2002), as pontuações foram específicas para 

Kampala e não deveriam ser usadas como “padrão” para a classificação dos riscos de 

outros sistemas. Em Kampala somente 10% da população tem acesso à rede coletora 

de esgoto e foi difícil classificar os outros tipos de disposição ou tratamento dado aos 
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esgotos em áreas não servidas pela rede coletora. Para cada categoria foi fixado um 

valor de perigo nominal, o qual refletiu o perigo associado à carga fecal. A 

estimativa da carga fecal, por sua vez, foi baseada na estimativa populacional, ou 

seja, quanto maior a população maior a pontuação do perigo. A pontuação foi 

definida em função de cada comunidade em particular, como ilustra o Quadro 4.52. 

 

Quadro 4.52 -  Pontuação de risco em função da população 
População 

(habitantes) 
Categoria Perigo 

36.992 – 16.364 Alta 4 

15.974 – 7.833 Média 3 

7.689 – 3801 Baixa 2 

3.716 – 687 Muito Baixa 1 

Fonte: adaptado de Godfrey et al. (2002). 

 

Com uso de mapas, os pesquisadores puderam identificar os ambientes 

perigosos nos quais as tubulações de água estavam localizadas. Para facilitar a 

comparação entre os dados foi usado o nome das comunidades para identificar as 

áreas com problemas de drenagem da água superficial. Para as comunidades situadas 

dentro dessas áreas e suscetíveis à interrupção do fornecimento de água foi fixado 

um valor nominal 1 (áreas perigosas) e aquelas comunidades fora das áreas de baixa 

drenagem foi conferida uma pontuação nominal 0 (área não perigosa). Cada ponto 

identificado dentro do sistema de distribuição de água recebeu pontuações, as quais 

foram computadas dentro de uma matriz geral de pontuação de risco. Por exemplo, 

um reservatório localizado em uma comunidade com elevada população foi dada a 

pontuação de perigo indicado no Quadro 4.53. 

Uma vez feita a estimativa de risco para todos os indicadores foi calculada a 

pontuação geral de risco para cada ponto de inspeção. O uso de uma abordagem de 

avaliação de risco quantitativa permitiu combinar todas as variáveis para calcular a 

pontuação total de risco, a qual pode ser vista no Quadro 4.54. Em Godfrey et al. 

(2002) e Tibatemwa et al. (2003) é possível obter exemplos detalhados da aplicação 

deste método. 

 

Revisão Bibliográ  ca

303



 

Q
ua

dr
o 

4.
53

 -
  M

at
ri

z 
de

 P
on

tu
aç

ão
 S

em
i-

Q
ua

nt
it

at
iv

a 
de

 R
is

co
s 

 P
on

to
s 

de
 

A
m

os
tr

ag
em

 

Categoria dos Pontos de 
Amostragem 

Su
sc

et
ib

ili
da

de
 

P
er

ig
o 

V
ul

ne
ra

bi
lid

ad
e 

VULNERABILIDDE  
ESTÁTICA 

Tipo de Residência 

Tipo de Telhado 

RISCO 

F
on

te
 d

e 
P

er
ig

o 
A

m
bi

en
te

 
P

er
ig

os
o 

A
tr

ib
ut

os
 d

a 
tu

bu
la

çã
o 

D
ad

os
 d

e 
de

se
m

pe
nh

o 
do

 
m

on
it

or
am

en
to

 

Comunidade 
(População) 

RISCO 

Área De baixa 
drenagem 

RISCO 

Comprimento 
(m) 

RISCO 

Diâmetro (mm) 

RISCO 

Material 

RISCO 

Idade 

RISCO 

Ruptura de tubos 
(p/a) 

Descontinuidade  
        (p/a) 

Vazamentos 
        (p/a) 

B
oo

st
er

 
N

am
ir

em
be

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

M
 

C
om

un
id

ad
e 

N
am

ir
em

be
 

E
st

aç
ão

 

P
re

ss
ur

iz
ad

or
a 

V
L

 
H

 
H

 

Namirembe 

L
 

M
 

L
 

 
M

 
 

M
 

A
ço

 
H

 
? 

M
 

L
 

M
 

H
 

T
re

ch
o 

de
 

tu
bu

la
çã

o 
de

 
nú

m
er

o 
22

09
 

 
 

 
 

 

 
 

 
47

4 
 

10
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

N
ot

a:
 V

L
 :

 m
ui

to
 a

lt
o;

 H
: 

al
to

; 
M

: 
m

éd
io

 e
 L

: 
ba

ix
o 

F
on

te
: 

ad
ap

ta
do

 d
e 

G
od

fr
ey

 e
t 

al
. (

20
02

).
 

Revisão Bibliográ  ca

304



 305

 

Quadro 4.54 -  Pontuação de Perigo conforme o ponto de amostragem. 

Ponto de 
amostragem 

Fonte de perigo Ambiente perigoso 
Pontuação 

do 
Perigo Comunidade Densidade 

populacional 
Risco 

Drenagem 
deficiente 
(Sim/Não) 

Risco 

Reservatório 
próximo 
Mosque CRN: 
2317/556 

Katwe Alta 4 Sim 1 5 

Fonte: Adaptado de Godfrey et al. (2002). 

 

c) Avaliação de risco através de modelagem matemática 

A avaliação baseada na modelagem matemática é um método mais complexo 

de classificação de risco. Este método utiliza a combinação de Lógica Fuzzi, método 

de avaliação multi-critério e, necessariamente, um SIG para estimar riscos em redes 

de distribuição. 

A “Avaliação de Risco Integrada – Sistema de Distribuição de Água (em 

inglês Integrated Risk Assessment – Water Distribution System - IRA-WDS) é um 

exemplo deste método de avaliação de risco para sistemas de distribuição de água em 

áreas urbanas para países em desenvolvimento. 

O modelo IRA-WDS possui três componentes básicos: 

− Modelo de entrada dos contaminantes. 

− Modelo de avaliação das condições das tubulações. 

− Modelo de Avaliação de Risco. 

 

A Figura 4.38 mostra a relação existente entre esses modelos - informações 

detalhadas sobre este método podem ser obtidas em VAIRAVAMOORTHY et al. 

(2006). 

O nível dos serviços de abastecimento de água nos países em 

desenvolvimento é muito variável; da mesma forma variam muito os níveis de 

desenvolvimento socioeconômico das populações. A escassez de recursos e de 

informações dos serviços não deve ser um impeditivo para a realização de um Plano 

de Segurança da Água. Um sistema realista e prático consiste em estabelecer um 

PSA adaptado à situação local e aos recursos disponíveis e consolidar o Plano e, na 

medida possível, progressivamente ser desenvolvido o sistema até alcançar o nível 

desejado. 
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Figura 4.38 -  Componentes Principais da Avaliação de Risco Integrada – 
Sistema de Distribuição de Água – IRA-WDS. 

Fonte: adaptado de Vairavamoorthy et al. (2006). 

 

Os três métodos de avaliação de risco apresentados permitem sua realização 

em etapas ou níveis. A ausência de informações sobre o sistema de abastecimento de 

água leva, necessariamente, a iniciar o PSA com um método qualitativo de avaliação 

de risco; à medida que sejam conseguidas maiores informações sobre o sistema de 

distribuição será possível usar o método semi-quantitativo e, por fim, quando 

estiverem disponíveis todas as informações necessárias é possível fazer o uso da 

modelagem matemática. 

Os Planos de Segurança de Água produzem, como resultado, maior e melhor 

conhecimento de como é operado o sistema de distribuição e, necessariamente, 

indica pontos ou lacunas nos quais é preciso buscar maiores informações. Por outro 
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lado, os PSAs são processos iterativos , portanto, é sempre possível e necessário que 

a gestão de risco nos sistemas de distribuição de água seja atualizada e aperfeiçoada. 

 

4.21.7 Mapas de risco 

Os mapas de risco constituem instrumentos auxiliares e devem ser usados em 

quaisquer dos métodos de avaliação de risco. Saegrov et al. (1999) relataram que 

mapear é ferramenta poderosa e valiosa que usa o Sistema de Informações 

Georreferenciadas (SIG) ou as técnicas tradicionais de cartografia para avaliação de 

risco. Contudo, a literatura existente sobre o mapeamento de risco em sistemas de 

distribuição de água foca nos riscos de rompimentos ou análises, necessidades e 

estratégias em relação à reabilitação das tubulações (Ta, 2002). O mapa de risco por 

ser uma representação visual que auxilia os operadores a entender as mudanças na 

vulnerabilidade do sistema. Portanto, o desenvolvimento do mapeamento em relação 

ao risco de entrada de contaminantes é um grande desafio para os serviços de água, 

principalmente em países em desenvolvimento, nos quais os serviços freqüentemente 

têm informações limitadas sobre os sistemas de distribuição de água (GODFREY e 

HOWARD, 2005b). 

A combinação das variáveis e indicadores usados em quaisquer dos métodos 

de avaliação em uma matriz de risco é a base para a construção de mapas de risco. 

O desenvolvimento de mapas de risco auxilia o PSA na identificação de 

pontos de risco dentro do abastecimento e prioriza áreas para controlar a segurança 

da água dentro do sistema. Como a rede de tubulações está enterrada, os mapas de 

risco utilizam indicadores para auxiliar sua avaliação e gestão em sistemas de 

distribuição. Esses indicadores servem para avaliar a vulnerabilidade da tubulação ou 

para avaliar os perigos ao utilizar, por exemplo, a densidade populacional como 

substituto da carga fecal. O uso desses indicadores auxilia a priorização dos tubos 

com maior risco de contaminação. 

O sistemático uso de mapas de risco pode contribuir para o entendimento de 

como os riscos se comportam no tempo e espaço e auxiliar os gestores a priorizarem 

os investimentos no sistema. Os mapas também podem identificar pontos de 

vulnerabilidade e indicar a maneira pela qual os riscos sanitários específicos em um 

sistema de abastecimento podem ser monitorados e reduzidos e, portanto, são 

ferramentas úteis para desenvolvimento de técnicas de gestão como os PSAs. 
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Segundo Godfrey e Howard (2005b) os mapas de riscos, conceitualmente, 

podem ser divididos em dois tipos: 

− Mapas de riscos estáticos – mapas estáticos detalhando riscos existentes; 

− Mapas de riscos variáveis – mapas dinâmicos detalhando riscos variáveis, isto 

é, mapas que são atualizados em função do tempo ou de condições operacionais. 

 

Existe uma variedade de programas computacionais disponíveis que podem 

ser usados para desenvolver mapas de risco, que vão desde aqueles de livre acesso 

até programas de SIG comerciais (GODFREY e HOWARD, 2005b). 

Entretanto, para desenvolvimento da avaliação de risco e planos de gestão é 

possível desenvolver os mapas de risco sem utilizar programas computacionais. Por 

exemplo, o uso de cópias impressas de mapas, com camadas sobrepostas impressas 

ou desenhadas em papel podem resultar valiosa ferramenta para avaliação e gestão 

de risco em um sistema de distribuição de água. 

 

4.21.8 Determinação das medidas de controle 

As medidas de controle são ações ou atividades aplicadas para prevenir, 

eliminar ou reduzir perigos a um nível aceitável, portanto, a própria atividade de 

gestão de risco é uma medida de controle. Exemplos de outras medidas de controle 

em sistemas de distribuição: 

− Manutenção do sistema de distribuição; 

− Disponibilidade de sistemas de reserva – por exemplo, geradores a diesel quando 

da falta de energia elétrica; 

− Manutenção de adequado residual de desinfetante; 

− Presença de dispositivos para prevenir conexões cruzadas ou retrossifonagem; 

− Uso de sistemas de distribuição de água totalmente fechados; 

− Apropriados procedimentos de reparo, incluindo desinfecção das redes após sua 

conclusão; 

− Manutenção da pressão em níveis aceitáveis; 

− Manutenção da segurança para prevenir sabotagem, acesso ilegal ou vandalismo 

 

As medidas de controle estão intimamente relacionadas com eventos 

perigosos e, portanto, elas precisam ser compostas por ações que visem prevenir a 
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ocorrência desses eventos. Na identificação das medidas de controle é necessário 

estabelecer critérios para diferenciar o desempenho das unidades em aceitável ou 

inaceitável, determinando pelo menos uma medida de controle para cada evento 

perigoso e, também, estabelecer limites críticos que descreverão se a medida de 

controle está funcionando em conformidade ou se há falta de controle – não 

conformidade com os limites operacionais prescritos. Estes critérios são referidos 

como “limites operacionais”; são medidas de controle variáveis, que podem ser 

mensuradas de forma direta ou indireta ou, ainda, fatores que podem ser observados. 

Exemplos de variáveis mensuráveis incluem valores mínimos e máximos para pH, 

residual de cloro ou pressão hidráulica em locais estratégicos do sistema de 

distribuição – um exemplo de um fator que pode ser observado é a integridade física 

das telas de proteção instaladas nas aberturas de ventilação dos reservatórios. A 

legislação vigente, as normas, manuais, padrões e especificações técnicas dos 

fabricantes de equipamentos e produtos – aliados ao histórico de dados operacionais 

do sistema – podem ser usados como diretrizes para determinação desses limites. 

Segundo Godfrey et al. (2002) um limite operacional ideal tem as seguintes 

propriedades: 

− Podem ser definidos e monitorados – direta ou indiretamente – através de 

parâmetros ou indicadores. 

− Resposta pré-determinada – isto é, uma ação corretiva é implementada sempre 

que o monitoramento indicar ter havido desvio dos limites operacionais. 

− A ação corretiva resultará na volta a limites operacionais aceitáveis ou implicará 

na adoção de medidas de controle adicionais para assegurar a proteção da água. 

− O processo de detecção do desvio dos limites e a resposta, através de ação 

corretiva, deverão ser suficientemente rápidos para garantir a proteção da água. 

 

As medidas de controle devem ser descritas de forma clara para facilitar a 

tomada de decisão necessária à redução de riscos. Como exemplo um evento 

perigoso em que uma adutora esteja submersa em esgoto vazando de uma rede 

coletora, a medida de controle deveria ser “uma barreira de interrupção de “xis” 

metros de profundidade a ser mantida entre a adutora de água e a rede coletora”. 
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As medidas de controle já podem estar implantadas e, portanto, o PSA 

simplesmente será um meio para documentar como a segurança está garantida e 

enfatizar a importância dessa medida. Em outros casos, a medida de controle a ser 

adotada poderá representar a inclusão de nova prática de trabalho e, portanto, o PSA 

pode auxiliar a justificativa de implantação de novas práticas. 

Em outros casos, a medida de controle implicará em novos investimentos. 

Esses investimentos não devem fazer parte do PSA, mas precisam estar nele 

relacionados, pois constituem ações necessárias para a segura gestão da água. Cabe 

ao serviço de abastecimento de água garantir que esses investimentos sejam 

devidamente planejados e efetivamente realizados. No entanto, devido à falta de 

medidas de controle efetivas imediatas, deve ser mantido um monitoramento 

contínuo dos problemas de segurança da água até que sejam realizados os 

investimentos previstos. 

Na identificação de medidas de controle deve ser considerada a natureza do 

evento perigoso, a fonte de perigo, o ponto de entrada no abastecimento e o local em 

que a intervenção seria mais custo-eficazmente aplicada. O controle de um evento 

perigoso pode ser alcançado através das ações: 

− Na fonte do perigo (remoção, contenção ou tratamento); 

− Interrompendo a trajetória (remoção, contenção ou diversão); 

− No abastecimento (prevenção da entrada ou tratamento). 

 

É preferível que a ação seja tomada na fonte do perigo ou na trajetória, antes 

de serem alcançadas as unidades do sistema de abastecimento, pois são ações que 

atingem indiretamente a rede e podem ser realizadas antes que o problema ocorra 

efetivamente. Portanto, deve ser dada preferência para ações preventivas tais como 

remoção, contenção ou restrição dos perigos ou de sua trajetória, ao invés do 

tratamento do perigo. Em alguns casos, a medida de controle pode focar no precursor 

de um evento perigoso; por exemplo, um aspecto cuja presença ou ausência torna 

mais fácil a ocorrência de um evento perigoso. A falta de uma barreira, por exemplo, 

aumenta a probabilidade de um número de eventos perigosos (tais como o ingresso 

de fezes animais através de tubos danificados e o acesso de animais em reservatórios 

de serviço), mas uma barreira em si não constitui e nem resulta um evento perigoso. 

A seleção de apropriadas medidas de controle é influenciada pela 

exeqüibilidade das ações e o custo relativo dessas medidas; assim, embora seja 
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preferível remover as fontes de perigos ou interromper sua trajetória, pode ser custo-

eficaz focar em medidas no próprio sistema de abastecimento de água. Em alguns 

casos, pode não ser possível aplicar intervenções imediatas sobre a fonte de perigo, 

por dependerem da ação de outros órgãos ou por necessitarem longo tempo para 

serem implantadas. Ações dirigidas às fontes de perigo e sua trajetória ainda podem 

deixar perigos residuais dentro do ambiente, os quais necessitam controles 

adicionais; portanto, é provável que, para muitos eventos perigosos, algumas 

medidas de controle sejam necessárias no próprio abastecimento de água para 

prevenir o ingresso de contaminantes no sistema de distribuição. O Quadro 4.55 

descreve algumas medidas de controle que podem ser aplicadas em um Plano de 

Segurança da Água. 

 

Quadro 4.55 -  Exemplos de Medidas de Controle 

Ação Exemplos 

Remoção de fontes de perigo 

- Remover, em períodos críticos, animais da bacia 
hidrográfica na qual esteja inserido o manancial  

- Remover soluções individuais de esgotamento sanitário 
das áreas de recarga do aqüífero. 

Restrição de fontes de perigo 

- Implantar soluções sanitárias adequadas para o 
esgotamento sanitário das comunidades que habitam áreas 
de recarga de aqüíferos ou em bacias hidrográficas que 
está inserido o manancial 

- Implantar revestimento de concreto em drenos 

- Garantir o revestimento de aterros sanitários 

- Assegurar reservatórios impermeáveis de produtos 
químicos 

- Restringir a disposição de resíduos de produtos químicos 

- Reduzir a infiltração de esgoto 

Tratamento na fonte do 
perigo 

- Tratar o chorume produzido nos aterros sanitários 

- Tratar o esgoto sanitário na bacia 

- Tratar e dispor adequadamente os resíduos industriais 

Interrupção da via de 
transmissão 

- Implantar barreiras sanitárias entre a rede coletora de 
esgoto e as unidades do sistema abastecimento de água 

- Proteger as aberturas de ventilação dos reservatórios 

Prevenção de precursores 
- Cercar os reservatórios de serviço 

- Reduzir a carga de tráfego sobre tubulações principais 

Ações no abastecimento 
- Reduzir vazamentos (menos ingresso) 

- Reduzir intermitência no abastecimento 

Fonte: adaptado de Godfrey et al. (2005b). 
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A comunicação é outro componente crucial das ações corretivas e deveria ser 

incluída nos planos corretivos. Portanto, um procedimento para notificar os 

consumidores mais importantes – por exemplo, hospitais – e as autoridades 

sanitárias. 

Os Quadros 4.61 a 4.75 detalham as principais medidas de controle segundo 

as causas em sistemas de distribuição de água. 

 

4.21.9 Monitoramento da rede de distribuição de água 

Existem três tipos de monitoramento na gestão da rede de distribuição – 

operacional, validação de processos e de verificação – cada qual tem objetivos 

próprios como mostra o Quadro 4.60. 

 

4.21.9.1 Monitoramento operacional 

O monitoramento operacional envolve uma seqüência de observações ou 

medições programadas para avaliar se as medidas de controle aplicadas no sistema 

estão atingindo seus objetivos. A eficácia do monitoramento depende do que é 

monitorado, como, quando e por quem. Na maioria dos casos, o monitoramento 

operacional de rotina é baseado na verificação da integridade física e na realização de 

testes simples como turbidez, cor, pH, ao invés de complexas análises químicas ou 

demorados exames microbiológicos. 

 

Quadro 4.56 -  Tipos de monitoramento de sistemas de distribuição de água. 

Tipo de 
monitoramento Objetivo 

Operacional 
Auxiliar o gerenciamento das operações do sistema, para 
garantir a segurança e assegurar que as medidas de 
controle são efetivas. 

Validação dos 
Processos 

Demonstrar que as medidas de controle são capazes de 
atingir os requerimentos desejados 

Verificação 
Certificar a correta operação do sistema de abastecimento 
como um todo. 

Fonte: adaptado de Stevens et al. (2004). 
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Q
uadro 4.57 -  M

edidas preventivas e corretivas a serem
 tom

adas em
 rede distribuição de água relacionadas a pressão. 

E
vento: C

ontam
inação da água na rede de distribuição causada pela flutuação de pressão. 

P
ossíveis P

erigos: M
icrorganism

os e com
postos quím

icos conform
e a natureza da fonte de contam

inação 

N
ível de R

isco: A
lto (baixa pressão pode perm

itir retrossifonagem
) 

C
ausas 

M
edidas P

reventivas 
V

erificação das m
edidas preventivas 

A
ções corretivas 

O
 que verificar 

Sinais de que ações 
são necessárias 

P
ressão insuficiente 

em
 qualquer parte da 

rede, ou ocorrência 
de elevada dem

anda 
de água 

• 
A

nalisar 
a 

rede 
através 

de 
m

odelos 
para 

identificar potenciais áreas com
 problem

as de 
pressão. 

• 
V

erificar regularm
ente a vazão nos hidrantes ou 

a correlação dos dados de pressão e vazão do 
C

orpo de bom
beiros e do operador do serviço. 

• 
P

lanejar 
rem

anejam
ento 

ou 
lim

peza 
do 

revestim
ento interno das tubulações. 

• 
D

esenvolver program
as para realizar anualm

ente 
pesquisa e detecção de vazam

ento e efetuar os 
devidos reparos. D

ados: 
-

 
R

eclam
ações dos consum

idores 
-

 
R

etorno do C
orpo de bom

beiros 
• 

Im
plem

entar política de conservação da água – 
por 

exem
plo 

restrição 
para 

rega 
de 

jardins, 
cam

panhas públicas para redução do consum
o 

de água. 
• 

A
um

entar a vazão na estação de tratam
ento de 

água. 
• 

R
eduzir a pressão em

 todo o sistem
a ou em

 parte 
dele. 

• 
V

azão 
• 

P
ressão 

• 
C

onsum
o 

• 
Saída da 
E

stação de 
T

ratam
ento de 

Á
gua 

• 
Q

ualidade 
m

icrobiológica 
da água 
distribuída 

• 
A

um
ento da vazão 

acim
a dos valores 

norm
ais. 

• 
F

lutuações de 
pressão. 

• 
N

íveis dos 
reservatórios fora do 
padrão norm

al de 
operação. 

• 
E

. coli ou coliform
es 

detectados em
 100 

m
L

 de am
ostra de 

água. 

• 
R

ever 
a 

m
odelagem

 
da 

rede 
para 

m
elhor 

identificar 
potenciais 

áreas 
com

 
problem

as. 
• 

R
evisar 

regim
e 

de 
bom

beam
ento 

• 
R

evisar 
program

a 
de 

rem
anejam

ento de redes 
• 

A
ssegurar 

que 
as 

válvulas 
contra 

retrossifonagem
 

estão 
instaladas 

em
 

locais 
onde 

é 
possível verificar e auditar sua 
correta operação 

• 
A

lterar 
a 

estratégia 
de 

conservação da água 

F
onte: adaptado de N

ew
 Z

ealand (2001a). 
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Q
uadro 4.59 -  M

edidas preventivas e corretivas a serem
 tom

adas em
 rede de distribuição de água relacionadas a pressão. 

E
vento: C

ontam
inação da água na rede de distribuição causada pela flutuação de pressão. 

P
ossíveis P

erigos: M
icrorganism

os e com
postos quím

icos conform
e a natureza da fonte de contam

inação 

N
ível de R

isco: A
lto (baixa pressão pode perm

itir retrossifonagem
) 

C
ausas 

M
edidas P

reventivas 
V

erificação das m
edidas preventivas 

A
ções corretivas 

O
 que verificar 

Sinais de que ações 
são necessárias 

E
vento não previsível tal 

com
o 

um
 

incêndio 
de 

grandes proporções 

• 
V

erificar regularm
ente se as ventosas 

estão funcionando efetivam
ente. 

• 
E

xecutar im
ediata investigação quando 

ocorrerem
 reclam

ações de água com
 cor 

• 
Im

plantar 
reservatórios 

em
 

elevações 
que m

inim
izem

 o uso de unidades de 
bom

beam
ento. 

• 
A

ssegurar que as reservas de incêndio 
recom

endadas estão sendo m
antidas. 

• 
U

sar 
um

a 
estação 

pressurizadora 
se 

fontes auxiliares não estão disponíveis. 

• 
N

ível dos 
reservatórios 

• 
P

ressão 
• 

R
eclam

ação dos 
consum

idores 
• 

Q
ualidade 

m
icrobiológica 

da água 
distribuída 

• 
P

ressão fora da faixa 
norm

al de operação 
• 

R
eclam

ação dos 
consum

idores sobre 
água suja e falta de 
pressão 

• 
E

. coli ou coliform
es 

detectados em
 100 m

L
 

de am
ostra de água 

• 
R

e-exam
inar a m

odelagem
 da 

rede para determ
inar m

eios 
para m

anter a pressão nessas 
circunstâncias. 

Falha do sistem
a de 

bom
beam

ento para a zona 
alta ou reservatório 

• 
Instalar 

conjunto 
m

oto-bom
ba 

reserva 
com

 auto-partida. 
• 

Instalar gerador para eventuais falta de 
energia elétrica. 

• 
P

rogram
a de m

anutenção preventiva nos 
conjuntos m

oto-bom
bas. 

• 
C

onjuntos 
m

oto-bom
ba 

• 
P

ressão 
• 

Q
ualidade 

m
icrobiológica 

• 
P

arada dos conjuntos 
m

oto-bom
bas 

• 
R

eclam
ações dos 

consum
idores 

• 
D

im
inuição da pressão 

• 
E

. coli ou coliform
es 

detectados em
 100 m

L
 

de am
ostra de água 

• 
T

razer água de outras zonas se 
possível. 

• 
Iniciar program

a de 
m

anutenção preventiva. 

F
onte: adaptado de N

ew
 Z

ealand (2001a). 
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E
. c
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 Q
uadro 4.61 -  M

edidas preventivas e corretivas a serem
 tom

adas em
 rede de distribuição de água relacionado a operação. 

E
vento: C

ontam
inação da rede de distribuição de água devido a problem

as com
 a operação do sistem

a 

P
ossíveis P

erigos: M
icrorganism

os e determ
inadas substâncias quím

icas (dependendo da natureza do m
aterial) 

N
ível de R

isco: A
lto 

C
ausas 

M
edidas P

reventivas 
V

erificação das m
edidas preventivas 

A
ções corretivas 

O
 que verificar 

Sinais de que ações 
são necessárias 

Á
rea afetada não pode ser 

corretam
ente isolada 

• 
P

rojetar rede, válvulas e associá-las a 
m

anutenção da rede. 
• 

R
ealizar regularm

ente m
anobras nas 

válvulas e determ
inar suas condições 

operacionais. 
• 

E
quipe de m

anutenção 
adequadam

ente treinada com
 

conhecim
ento sobre a correta 

operação das válvulas. 
• 

C
onsiderar áreas com

 baixa pressão, 
pontos altos, extrem

idades, válvulas 
e hidrantes. 

• 
C

ontrolar ligações dom
iciliares e 

tam
bém

 aquelas não ligadas à rede. 

• 
C

adastro técnico 
da rede de 
distribuição de 
água 

• 
C

adastro da rede não 
é regularm

ente 
atualizado 

• 
A

usência do 
conhecim

ento das 
condições 
operacionais das 
válvulas 

• 
E

quipe de 
m

anutenção não 
adequadam

ente 
treinada. 

• 
R

iscos de 
contam

inação não 
identificados e 
docum

entados 

• 
A

uditoria com
pleta no cadastro 

técnico da rede. 
• 

Identificar m
em

bros da equipe de 
m

anutenção que necessitam
 

treinam
ento e providenciá-lo. 

F
onte: adaptado de N

ew
 Z

ealand (2001b). 
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 d
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ev
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 m
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em
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em
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F
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te
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 d
e 

N
ew

 Z
ea

la
nd

 (
 2

00
1b
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 Q
uadro 4.63 -  M

edidas preventivas e corretivas a serem
 tom

adas em
 rede distribuição de água relacionadas a operação. 

E
vento: C

ontam
inação da rede de distribuição de água devido a problem

as com
 a operação do sistem

a 

P
ossíveis P

erigos: M
icrorganism

os e determ
inadas substâncias quím

icas (dependendo da natureza do m
aterial) 

N
ível de R

isco: A
lto 

C
ausas 

M
edidas P

reventivas 
V

erificação das m
edidas preventivas 

A
ções corretivas 

O
 que verificar 

Sinais de que ações 
são necessárias 

N
ão adoção de 

N
orm

as 
O

peracionais 
H

igiênicas 

• 
P

ráticas de trabalho para m
anutenção da 

rede em
 conform

idade com
 os 

procedim
entos padrão. 

• 
V

erificar junto à equipe de operação do 
sistem

a de abastecim
ento de água; não 

deveria ser perm
itido trabalhar em

 sistem
as 

de água para consum
o hum

ano até que eles 
tenham

 obtido certificado m
édico 

inform
ando que eles estão saudáveis. 

• 
Indicadores 
bacterianos na 
água após 
m

anutenção 
• 

C
adastro T

écnico 
e procedim

entos 
operacionais 

• 
E

. coli ou coliform
es 

detectados em
 100 m

L
 

de am
ostras de água 

logo após a 
m

anutenção do 
sistem

a 
• 

E
rros detectados pela 

auditoria 

• 
Identificar as necessidades de 
treinam

ento da equipe de 
m

anutenção e providenciá-los. 
• 

R
epetir a desinfecção do trecho da 

rede reparado. 
• 

A
uditar os procedim

entos. 

Inadequado 
treinam

ento da 
equipe de 
m

anutenção 

• 
T

reinam
ento interno ou externo fornecido 

para garantir que as equipes estão 
conscientes dos problem

as de qualidade e a 
im

portância de boas práticas de trabalho. 

• 
V

erificar in locu 
os recursos e 
dados do 
treinam

ento 

• 
Inadequada supervisão 
da equipe por pessoal 
qualificado 

• 
Inadequados recursos 
ou dados do 
treinam

ento 

• 
Identificar as necessidades de 
treinam

ento da equipe de 
m

anutenção e providenciá-los. 
 

U
so de m

aterial 
inadequado 

• 
S

om
ente usar m

aterial certificado ou 
aprovado. 

• 
D

ados sobre 
especificação de 
m

ateriais 

• 
U

so de m
aterial não 

aprovado no sistem
a 

de distribuição 
• 

D
ados de m

ateriais em
 

uso inadequados 

• 
S

ubstituir com
 itens de qualidade 

adequada. 

F
onte: adaptado de N

ew
 Z

ealand (2001b). 

Revisão Bibliográ  ca

319



 Q
ua

dr
o 

4.
64

 -
  M

ed
id

as
 p

re
ve

nt
iv

as
 e

 c
or

re
ti

va
s 

a 
se

re
m

 t
om

ad
as

 e
m

 r
ed

e 
di

st
ri

bu
iç

ão
 d

e 
ág

ua
 r

el
ac

io
na

da
s 

a 
op

er
aç

ão
. 

E
ve

nt
o:

 C
on

ta
m

in
aç

ão
 d

a 
re

de
 d

e 
di

st
ri

bu
iç

ão
 d

e 
ág

ua
 d

ev
id

o 
a 

pr
ob

le
m

as
 c

om
 a

 o
pe

ra
çã

o 
do

 s
is

te
m

a 

P
os

sí
ve

is
 P

er
ig

os
: 

M
ic

ro
rg

an
is

m
os

 e
 d

et
er

m
in

ad
as

 s
ub

st
ân

ci
as

 q
uí

m
ic

as
 (

de
pe

nd
en

do
 d

a 
na

tu
re

za
 d

o 
m

at
er

ia
l)

 

N
ív

el
 d

e 
R

is
co

: 
A

lto
 

C
au

sa
s 

M
ed

id
as

 P
re

ve
nt

iv
as

 
V

er
if

ic
aç

ão
 d

as
 m

ed
id

as
 p

re
ve

nt
iv

as
 

A
çõ

es
 c

or
re

ti
va

s 
O

 q
ue

 v
er

if
ic

ar
 

Si
na

is
 d

e 
qu

e 
aç

õe
s 

sã
o 

ne
ce

ss
ár

ia
s 

In
ad

eq
ua

da
 d

es
ca

rg
a 

da
 r

ed
e 

e 
da

s 
pr

át
ic

as
 

de
 d

es
in

fe
cç

ão
 d

ur
an

te
 

re
pa

ro
s 

ou
 n

o 
co

m
is

si
on

am
en

to
 d

e 
no

va
s 

re
de

s 

•
 

D
es

en
vo

lv
er

 e
 u

sa
r 

um
 c

ód
ig

o 
de

 
pr

át
ic

as
 p

ar
a 

a 
li

m
pe

za
 e

 
de

si
nf

ec
çã

o 
de

 tu
bu

la
çõ

es
. 

•
 

G
ar

an
ti

r 
qu

e 
ex

is
ta

 u
m

 r
es

id
ua

l d
e 

cl
or

o 
a 

m
on

ta
nt

e 
e 

ju
sa

nt
e 

da
 á

re
a 

co
m

is
si

on
ad

a 
ou

 r
ep

ar
ad

a.
 

•
 

M
an

te
r 

um
 r

es
id

ua
l d

e 
de

si
nf

et
an

te
. 

•
 

C
on

ce
nt

ra
çã

o 
de

 c
lo

ro
 

di
sp

on
ív

el
 

li
vr

e.
 

•
 

Q
ua

li
da

de
 

m
ic

ro
bi

ol
óg

ic
a 

•
 

T
ur

bi
de

z 

•
 

N
en

hu
m

a 
do

cu
m

en
ta

çã
o 

da
 

di
re

çã
o 

do
 f

lu
xo

 d
e 

ág
ua

 n
a 

re
de

. 
•
 

E
xc

es
si

va
s 

re
cl

am
aç

õe
s 

do
s 

co
ns

um
id

or
es

 o
u 

no
ti

fi
ca

çã
o 

de
 

do
en

ça
s 

su
sp

ei
ta

s.
 

•
 

C
lo

ro
 r

es
id

ua
l d

is
po

ní
ve

l l
iv

re
 

nã
o 

po
de

 s
er

 m
an

tid
o 

em
 m

ai
s 

de
 

0,
2 

m
g/

L
 a

pó
s 

a 
li

m
pe

za
, 

de
si

nf
ec

çã
o 

e 
de

sc
ar

ga
 d

as
 á

re
as

 
af

et
ad

as
. 

•
 

C
lo

ro
 d

is
po

ní
ve

l l
iv

re
 n

o 
tr

ec
ho

 
da

 r
ed

e 
af

et
ad

o 
nã

o 
m

an
té

m
 m

ai
s 

de
 1

0 
m

g/
L

 p
or

 3
0 

m
in

ut
os

. 
•
 

E
. c

ol
i o

u 
co

li
fo

rm
es

 d
et

ec
ta

do
s 

em
 a

m
os

tr
as

 1
00

 m
L

. 
•
 

T
ur

bi
de

z 
m

ai
or

 d
o 

qu
e 

0,
5 

U
N

T
. 

•
 

N
ot

if
ic

ar
 a

s 
au

to
ri

da
de

s 
sa

ni
tá

ri
as

 s
e 

ex
is

tir
em

 m
ai

s 
de

 
10

 E
. c

ol
i e

m
 u

m
a 

am
os

tr
a 

de
 

10
0 

m
L

, o
u 

se
 a

 c
on

ta
m

in
aç

ão
 

po
r 
E

. c
ol

i p
er

si
st

ir
. 

•
 

Id
en

ti
fi

ca
r 

ra
zõ

es
 p

ar
a 

in
ad

eq
ua

do
 r

es
id

ua
l e

 c
or

ri
gi

-
lo

. 

F
on

te
: 

ad
ap

ta
do

 d
e 

N
ew

 Z
ea

la
nd

 (
20

01
b)

. 

 

Revisão Bibliográ  ca

320



 Q
uadro 4.65 -  M

edidas preventivas e corretivas a serem
 tom

adas em
 rede distribuição de água relacionadas a operação. 

E
vento: C

ontam
inação da rede de distribuição de água devido a problem

as com
 a operação do sistem

a 

P
ossíveis P

erigos: M
icrorganism

os e determ
inadas substâncias quím

icas (dependendo da natureza do m
aterial) 

N
ível de R

isco: A
lto 

C
ausas 

M
edidas P

reventivas 
V

erificação das m
edidas preventivas 

A
ções corretivas 

O
 que verificar 

Sinais de que ações 
são necessárias 

B
ypass tem

porário 
indesejável ou 
abastecim

ento pelo 
bypass 

• 
G

arantir que o equipam
ento está lim

po e foi 
usado apenas no abastecim

ento de água. 
• 

M
anter cloro residual 

• 
F

ornecer treinam
ento para equipes de 

m
anutenção para garantir que eles tenham

 
entendim

ento sobre os problem
as decorrentes 

da falta de higiene 
• 

O
 uso de bypass provavelm

ente resultará em
 

um
 “incidente com

 água com
 cor”. O

s 
consum

idores especialm
ente aqueles com

 
necessidades de água de qualidade especial (por 
exem

plo, hospitais, indústrias de alim
entos), 

precisam
 ser inform

ados da provável 
deterioração da qualidade da água. 

• 
C

loro disponível livre 
• 

Q
ualidade 

m
icrobiológica 

• 
F

alha em
 atender aos 

padrões de 
potabilidade 

• 
Inadequada 
docum

entação 

• 
T

reinam
ento da equipe de 

m
anutenção. 

• 
R

e-auditar procedim
entos. 

• 
Identificar razões para 
inadequado residual e 
corrigi-lo. 

• 
Identificar necessidade de 
treinam

ento e providenciá-
lo. 

C
ontam

inação 
durante 
am

ostragem
 

• 
F

ornecer locais seguros para am
ostragem

 que 
perm

ita acesso sem
 risco de contam

inação. 
• 

Q
ualidade 

m
icrobiológica 

• 
A

propriados 
determ

inantes se há 
suspeita de 
contam

inação quím
ica 

• 
F

alha em
 atender ao 

P
adrão de 

P
otabilidade 

• 
R

e-am
ostragem

 
• 

A
dotar etapas para evitar a 

contam
inação recorrente 

• 
R

ealizar novo treinam
ento 

da equipe de coleta de 
am

ostras 

F
onte: adaptado de N

ew
 Z

ealand (2001b). 
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 d
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 Q
uadro 4.67 -  M

edidas preventivas e corretivas a serem
 tom

adas em
 rede de distribuição de água relacionada a operação. 

E
vento: C

ontam
inação da rede de distribuição de água devido a problem

as com
 a operação do sistem

a 

P
ossíveis P

erigos: M
icrorganism

os e determ
inadas substâncias quím

icas (dependendo da natureza do m
aterial) 

N
ível de R

isco: A
lto 

C
ausas 

M
edidas P

reventivas 
V

erificação das m
edidas preventivas 

A
ções corretivas 

O
 que verificar 

Sinais de que ações 
são necessárias 

C
onexões cruzadas 

• 
Inspeção do sistem

a para conexões 
cruzadas 

• 
G

arantir que som
ente pessoas 

qualificadas sejam
 autorizadas a 

executar ligações dom
iciliares pelo 

operador do sistem
a 

• 
R

egistro de 
Inspeções 

• 
C

onexões cruzadas 
encontradas durante 
as inspeções 

• 
R

elatos de 
contam

inação visual 
grosseira nas 
torneiras dos 
consum

idores 
• 

Flutuações 
inexplicadas na 
qualidade da água 
m

icrobiológica e 
quím

ica. 

• 
V

erificar a qualificação da equipe 
que executa as ligações dom

iciliares. 

F
onte: adaptado de N

ew
 Z

ealand (2001b). 
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 d
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 d
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gu
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 s
it
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es
 e
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 n
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 p

od
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se
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po
ss

ív
el

 a
co

m
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ar
 v
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õe

s 
de

 
in

cê
nd

io
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C
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ro
 li

vr
e 

di
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ív

el
 

•
 

Q
ua

li
da

de
 

m
ic

ro
bi

ol
óg

ic
a 

•
 

T
ur

bi
de

z 

•
 

R
ec

la
m

aç
õe

s 
do

s 
us

uá
ri

os
 

•
 

Fa
lh

a 
em

 a
te

nd
er

 a
os

 
re

qu
er

im
en
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de
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ri
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s 
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le

gi
sl

aç
ão

 s
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ár

ia
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•
 

R
ec

up
er

ar
 a

 q
ua

li
da

de
 d

a 
ág

ua
 a

 u
m

 
ní

ve
l a

ce
itá

ve
l. 

•
 

R
ev

er
 p

ro
to

co
lo

 d
e 

de
sc

ar
ga

 d
e 

re
de
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F
on

te
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ad
ap

ta
do

 d
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N
ew

 Z
ea

la
nd

 (
20

01
b)
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Q
uadro 4.69 -  M

edidas preventivas e corretivas a serem
 tom

adas em
 rede de distribuição de água relacionada a biofilm

es. 

E
vento: D

esenvolvim
ento de sedim

ento ou biofilm
es 

P
ossíveis P

erigos: M
icrorganism

os, turbidez e determ
inadas substâncias quím

icas 

N
ível de R

isco: M
oderado 

C
ausas 

M
edidas P

reventivas 
V

erificação das m
edidas preventivas 

A
ções corretivas 

O
 que verificar 

Sinais de que ações 
são necessárias 

P
obre qualidade quím

ica 
da água deixando a 
unidade de tratam

ento – 
por exem

plo, pós-
tratam

ento através da 
precipitação de flocos ou 
precipitação de 
ferro/m

anganês 

• 
G

arantir tratam
ento em

 condições de 
rem

over os constituintes da água 
bruta que poderiam

 se depositar no 
sistem

a de distribuição 
• 

A
ssegurar que o tratam

ento esteja 
operando efetivam

ente para que 
nenhum

 constituinte adicionado 
pudesse depositar-se no sistem

a de 
distribuição. 

• 
G

arantir um
 program

a regular de 
lim

peza e descarga da rede, 
especialm

ente nos trechos de baixa 
velocidade e zonas m

ortas. 

• 
T

urbidez 
• 

A
lum

ínio 
• 

Ferro e M
anganês 

• 
Inspeção 

• 
R

eclam
ações 

dos 
consum

idores 
• 

M
elhorar o desem

penho da unidade 
de tratam

ento. 
• 

L
im

peza e descarga no sistem
a de 

distribuição. 

F
onte: adaptado de N

ew
 Z

ealand (2001b). 
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Q
uadro 4.71 -  M

edidas preventivas e corretivas a serem
 tom

adas em
 rede distribuição de água relacionada a biofilm

es. 

E
vento: D

esenvolvim
ento de sedim

entos ou biofilm
es. 

P
ossíveis P

erigos: M
icrorganism

os, turbidez e determ
inadas substâncias quím

icas 

N
ível de R

isco: M
oderado 

C
ausas 

M
edidas P

reventivas 
V

erificação das m
edidas preventivas 

A
ções corretivas 

O
 que verificar 

Sinais de que ações 
são necessárias 

R
eparos pobres na rede 

perm
itindo a colonização 

das superfícies internas 

• 
S

elecionar m
ateriais que não 

prom
ovem

 o desenvolvim
ento de 

biofilm
es. 

 

• 
Q

ualidade 
m

icrobiológica 
• 

T
urbidez 

• 
Falha no atendim

ento 
à legislação sanitária 

• 
R

evisar práticas de m
anutenção. 

• 
Substituir m

ateriais de construção e 
de reparo. 

P
rogram

a inadequado de 
lim

peza das tubulações 
• 

G
arantir um

 program
a regular de 

lim
peza, especialm

ente em
 trechos 

com
 baixa velocidade e zonas 

m
ortas, e observar as dem

ais 
m

edidas preventivas listadas nos 
Q

uadros 73 e 74. 

• 
C

loro disponível 
livre 

• 
E

. coli ou 
coliform

es 
• 

T
urbidez 

• 
A

lum
ínio 

• 
Ferro e m

anganês 

• 
M

anutenção de livro 
de 

registro 
dos 

trabalhos de lim
peza 

executados 
• 

R
eclam

ações 
dos 

consum
idores 

• 
Falha 

em
 

atender 
a 

legislação 
sanitária 

vigente 

• 
R

evisar 
program

a 
de 

lim
peza 

das 
tubulações da rede. 

F
onte: adaptado de N

ew
 Z

ealand (2001b). 
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Uma importante exigência, que todo monitoramento operacional deve atender, é 

a capacidade de avaliar o desempenho do sistema de maneira rotineira e indicar se uma 

medida de controle funciona adequadamente. Os parâmetros microbiológicos – por 

exemplo, indicadores bacterianos – são de limitado uso para este propósito, porque o 

tempo demandado para processar e analisar as amostras de água é muito grande. O 

monitoramento operacional para indicadores como a pressão e os níveis de água nos 

reservatórios podem ser obtidos em tempo real, porém, estes parâmetros nem sempre 

são essenciais.  

Se o monitoramento indicar que um limite crítico ou operacional foi excedido, e 

existe a possibilidade de a água estar, ou tornar-se insegura. O monitoramento deve ser 

feito segundo um plano de amostragem estatisticamente válido, definido de maneira 

estratégica, para prevenir o abastecimento de água potencialmente insegura. Deveria ser 

permanentemente mantido um banco de dados relativos ao monitoramento – por 

exemplo, se a desinfecção por cloro é usada como medida de controle para o sistema de 

distribuição, os parâmetros monitorados deveriam ser os residuais de cloro, 

estabelecidos para um dado sistema e seus limites operacionais, geralmente em mg/L. 

 

4.21.9.2 Monitoramento para verificação 

A verificação é o teste final para a segurança da água – ela fornece a 

confirmação objetiva da segurança total do sistema e envolve o monitoramento de 

parâmetros físicos, químicos e microbiológicos no sistema de distribuição. A 

verificação também engloba auditoria e revisão do PSA, incluindo verificação de 

conformidade para procedimentos operacionais. 

O monitoramento de verificação envolve métodos, procedimentos ou testes 

adicionais – independente daqueles métodos usados no monitoramento operacional – 

para determinar se o PSA: 

− Está em conformidade com os objetivos formalizados para atendimento das metas 

de qualidade da água; 

− Necessita modificações e revalidação; 

− Está controlando os perigos identificados. 

 

O monitoramento de verificação pode ser menos freqüente do que o 

monitoramento operacional. Por exemplo, o monitoramento operacional, sempre que 
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possível, deve ser contínuo – enquanto o monitoramento de verificação das unidades do 

sistema de distribuição pode ser feito quinzenalmente. 

Os indicadores bacterianos tais como E. coli, freqüentemente são usados para a 

verificação final da qualidade microbiológica. Embora o monitoramento microbiológico 

possa ser usado como teste do produto final, ele não deveria ser usado no controle 

operacional, porque o tempo necessário para as amostras serem processadas e 

analisadas geralmente é longo e, nesta situação, a água já teria sido tratada, distribuída 

e, provavelmente, consumida. 

A auditoria de conformidade com o PSA é outra forma de verificação. O 

objetivo é avaliar se, na prática, o plano está sendo acompanhado. A auditoria pode 

envolver auditores internos e externos, além de poder incluir uma revisão de atividades 

importantes relacionadas à segurança da água, tais como: conformidade com 

procedimentos operacionais, adoção de planos de treinamento e calibração periódica de 

equipamentos. Um exemplo de um plano de verificação é dado no Quadro 4.72. 

 

Quadro 4.72 -  Exemplo de verificação para calibração de equipamentos. 

Atividade Descrição Freqüência 
Pessoal 

responsável Dados 

Calibração de 
equipamentos 

Análise e teste de 
equipamentos para 
serem mantidos e 
calibrados 
conforme um 
roteiro de 
manutenção 

Conforme o 
roteiro de 
manutenção 

Técnicos de 
laboratório 
e de 
operação 

Dados de 
calibração 
laboratoriais 

Fonte: adaptado de Stevens et al. (2004). 

 

4.21.9.3 Monitoramento para validação 

O processo de validação tem o propósito de obter evidências que os elementos 

do PSA sejam. Um exemplo de validação é a obtenção de evidências que determinada 

medida de controle opera dentro de seus limites operacionais e, desta forma, tem 

capacidade para controlar perigos relevantes. A validação pode ser baseada em uma 

variedade de fontes, incluindo a literatura científica, associações, legislação, dados 

históricos etc. 

A validação específica do sistema é essencial, pois variações na água ou no 

projeto do sistema podem ter grande impacto na eficácia de certas medidas de controle. 

Revisão Bibliográ  ca

329



 330

Uma medida de controle utilizada em um sistema pode ser menos eficaz em outro tipo 

de sistema de distribuição. Exemplos de processos de validação são: 

− Modelagem do fluxo de água em reservatórios para validar o grau de mistura 

− Medição de fatores que influenciam na eficácia da desinfecção em reservatórios ou 

tanques de contato 

− Medidas de parâmetros microbiológicos, tais como bactérias heterotróficas e 

coliformes – nesta situação, a demora na obtenção dos resultados destes exames 

pode ser tolerada porque este tipo de monitoramento não é usado na gestão de rotina 

da segurança da água. 

 

O PSA deveria ser revisado periodicamente para incorporar novas informações e 

torná-las disponíveis e, desta forma, garantir que o plano ainda seja capaz de controlar 

os perigos identificados. 

 

4.21.10 Programas de apoio e procedimentos de gestão 

A distribuição de água segura baseada em um PSA envolve a gestão de pessoas 

e processos. Portanto, adequados programas de apoio, tais como treinamento, adoção de 

boas práticas higiênicas e garantia da qualidade da água distribuída são importantes 

componentes do plano. Os programas de apoio são atividades essenciais para a operação 

efetiva das medidas de controle que, indiretamente, auxiliam a segurança da água. As 

ações necessárias para operar os sistemas de acordo com o PSA devem ser obtidas na 

forma de procedimentos de gestão, tal como os “Procedimentos Operacionais Padrão” 

que descrevem pormenorizadamente todas as atividades de rotina, em uma dada 

seqüência, que devem ser realizada para que os processos atendam os limites 

operacionais estabelecidos (STEVENS et al., 2004; PEREIRA e BAGGIO, 1997). 

Entretanto, a despeito das ações preventivas e corretivas, caso ocorra um 

incidente é necessário haver um plano de resposta específico conhecido como Plano de 

Contingência. Os incidentes podem ser minorados com a adoção de medidas corretivas, 

porém, apenas uma investigação adicional pode indicar concretamente se existe uma 

situação de emergência. As emergências exigem recursos materiais e humanos dos 

serviços de abastecimento de água; são necessários não só o operador do sistema de 

abastecimento de água, como também, as autoridades de saúde pública. 

Os Planos de resposta a incidentes geralmente compreendem: 
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− Definição de responsabilidades e comunicação direta com as pessoas-chave, 

freqüentemente incluindo várias organizações e indivíduos; 

− Listagem de indicadores mensuráveis, condições ou valores limites que provocaram 

o incidente, acompanhado de escala de níveis de alerta; 

− Descrição clara de ações necessárias para responder ao alerta; 

− Localização e identificação dos Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs) e 

dos equipamentos necessários; 

− Locação de equipamentos reserva; 

− Logística apropriada e disponibilidade de informação técnica; e 

− Listas de verificações e manuais de referência. 

 

O plano pode, ainda, ser acompanhado de boletins curtos e eficazes, sistema de 

comunicação; treinamentos de atualização e documentação. Os funcionários devem ser 

treinados para atuar em incidentes ou emergências utilizando respostas efetivas e 

seguras. Os planos de resposta a incidentes ou emergências devem ser revisados e 

praticados periodicamente. Os Quadros 4.73, 4.74 e 4.75 mostram exemplos de planos 

de contingência aplicados à rede de distribuição de água. 

A análise do incidente ou emergência pode indicar a necessidade de revisão dos 

planos existentes. Também deve fazer parte do plano de resposta: o preparo de 

procedimentos claros, a definição de responsabilidades, a provisão de equipamentos 

para fornecimento de água a locais estratégicos como escolas, hospitais e asilos e a 

coleta de amostras de água antes e durante o incidente. O Plano de Resposta também 

pode ser avaliado através da vigilância epidemiológica das doenças de veiculação 

hídrica ou de outras investigações. 

 

4.21.11 Documentação 

Os dados são essenciais para revisar a adequabilidade e a implementação do 

PSA. Quatro tipos de dados devem ser mantidos pelo operador: 

− Documentação de apoio para desenvolvimento do PSA. 

− Dados gerados pelo sistema com o PSA. 

− Documentação dos métodos e procedimentos usados. 

− Dados dos programas de treinamento dos empregados. 
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Dados usados no PSA são necessários para auxiliar as atividades da auditoria de 

verificação. Analisar os dados permite ao operador ou gestor tomar consciência que o 

processo está próximo de seus limites operacionais; revisar os dados pode ajudar a 

identificar as tendências, assim como, identificar os ajustes operacionais que precisam 

ser feitos. A longo prazo, a revisão periódica dos dados permite que tendências sejam 

observadas, assim como possam ser determinadas e implementadas ações apropriadas 

para garantir o melhoramento contínuo do sistema. 

A documentação é parte essencial para continuidade do PSA; ela é, também, 

poderoso meio para demonstrar que todos os necessários cuidados e precauções tenham 

sido tomadas pelo serviço, pois as informações estão prontamente disponíveis, são 

facilmente rastreáveis e transparentes. Os Quadros 4.75 e 4.76, adaptados de New 

Zealand (2001a, 2001b e 2001c), apresentam detalhadas informações para verificar se o 

sistema de distribuição de água opera adequadamente. 

 

Quadro 4.73 -  Exemplo de Plano de Contingência 
Evento: Contaminação do sistema de distribuição de água 

Indicadores 

• Incapacidade para manter residuais de cloro quando 
normalmente são mantidos. 

• Em amostras de 100 mL de água de reservatórios, E. coli 
é continuamente detectada ou está presente em níveis 
elevados (mais de 10 por 100 mL). 

• Reclamações em toda a parte de gosto e odor pelos 
consumidores. 

• Níveis de doenças em toda a parte da comunidade. 
• Flutuações na turbidez em níveis maiores do que na água 

que deixa a unidade de tratamento. 

Ações Necessárias 

• Identificar as razões para as falhas e corrigi-las 
• Registrar as causas de falha no sistema e passos tomados 

para corrigi-las. 
• Modificar o Plano de Segurança da Água se necessário 

Responsabilidade: Gerente designado como responsável pelo sistema de 
abastecimento de água. 

Fonte: adaptado de New Zealand (2001b). 

 

4.21.12 Resumo do conteúdo de um PSA 

O Quadro 4.78 resume o conteúdo desejável de um PSA, com os elementos 

categorizados como “precisa conter”, “deveria conter” ou “pode conter”. 
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Quadro 4.74 -  Exemplo de Plano de Contingência 
Evento: Pressão de água muito baixa 

Indicadores 

• Perda de água não explicada ou danos observados. 
• Dificuldade em manter os níveis de água nos reservatórios. 
• Unidade de tratamento operando no ou próximo da capacidade 

máxima. 
• Observado problemas com ventosas. 
• Ruptura em tubulações da rede primária. 
• Flutuação de pressão ou significativa diminuição da pressão. 
• Elevada turbidez, contagem microbiológica ou de concentração 

de produtos químicos. 
• Incidentes de doenças suspeitas estarem relacionadas aos 

eventos associados com as tubulações primárias 
• Aumento da demanda de cloro. 

Ações Necessárias 

• Tomar amostras microbiológicas para verificar a conformidade 
com os Padrões de Potabilidade. Se os resultados indicarem 
uma transgressão seguir os requerimentos previstos na 
legislação. 

• Se há suspeita de contaminação química, monitorar as 
concentrações das prováveis substâncias químicas e seguir os 
requerimentos previstos na legislação. 

• Determinar as razões para as perdas de água e rupturas nas 
tubulações, reparar e planejar medidas a longo prazo. 

• Revisar os dados das descargas da rede e reparos nas 
tubulações na área para confirmar se todos os trechos da rede a 
água contaminada tenha sido eliminada através das descargas 
da rede. 

• Monitorar os residuais de cloro e aumentar o residual para 
certificar-se que há uma concentração maior que 0,2 mg/L de 
cloro residual livre em todas as partes do sistema de 
distribuição. 

• Confirmar que todos os procedimentos de reparo das 
tubulações executados pelas equipes de manutenção hajam 
sido seguidos. 

• Revisar os resultados dos exames e análise laboratoriais e se 
necessário tomar novas amostras. 

• Descrever em relatório as causas de falha no sistema e passos 
tomados para corrigi-las. 

• Modificar o Plano de Segurança da Água se necessário 

Responsabilidade: 
Gerente designado como responsável pelo sistema de 
abastecimento de água. 

Fonte: adaptado de New Zealand (2001a). 
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Quadro 4.75 -  Exemplo de Plano de Contingência 
Evento: Ocorrência de retrossifonagem no sistema de distribuição de água 

Indicadores 

• Reclamações de água que chega às torneiras com cor, 
gosto e cheiro. 

• Incidente com retrossifonagem relatado por indústria. 
• Relato de doenças em partes da comunidade. 
• Incapacidade para manter residuais do desinfetante em 

partes do sistema de distribuição 
• E. coli encontrado no sistema de distribuição. 

Ações Necessárias 

• Notificar as autoridades sanitárias e alertar os 
consumidores na área afetada para não consumir água até 
mais informações. Se necessário, fornecer outra fonte de 
água até que água de qualidade aceitável possa de novo 
ser distribuída à população. 

• Identificar as fontes da retrossifonagem e isolar até que 
um dispositivo contra a retrossifonagem possa ser 
instalado, ou um dispositivo já instalado possa entrar em 
operação. 

• Dar descargas na rede, na parte afetada do sistema de 
distribuição, considerando a necessidade de elevadas 
concentrações de cloro, se o incidente tenha envolvido 
contaminantes microbiológicos – consultar os órgãos 
ambientais e sanitários sobre a melhor forma de dispor a 
água das descargas da rede. 

• Monitorar um determinante apropriado na área afetada 
para verificar se as medidas de contingência adotadas 
tiveram sucesso, e notificar os consumidores, quando a 
água no sistema de distribuição está segura para uso, 
informar que eles precisam deixar as torneiras abertas até 
que água de boa qualidade possa ser usada novamente. 

• Registrar as causas de falha no sistema e passos tomados 
para corrigi-las. 

• Modificar o Plano de Segurança da Água, se necessário 

Responsabilidade: Gerente designado como responsável pelo sistema de 
abastecimento de água. 

Fonte: adaptado de New Zealand (2001c). 
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Quadro 4.76 -  Avaliação do desempenho de um PSA – Pressões no sistema 

O que medir ou 

observar 

• Amostragem bacteriológica de reparos de tubulações rompidas e 
projeto de substituição de tubulações. 

• Cadastrar para manter informações sobre os procedimentos 
usados, observações feitas e problemas encontrados. 

• Práticas de desinfecção e higiene 
• Contínuo residual de cloro. 
• Minimizar as reclamações sobre água com cor, gosto e odor. 
• E. coli ou contagem de bactérias heterotróficas 
• Turbidez 

Com que 

freqüência 

• O Padrão de Potabilidade da Nova Zelândia requer que amostras 
serem realizadas 12 horas da completa construção, reparo, ou 
restauração do fluxo de água. Amostragem bacteriológica por três 
dias consecutivos após os trabalhos estarem completados 
deveriam ser realizadas e E. coli não deveria ser detectada em 
nenhuma dessas amostras. Se E. coli é detectada, avisar a 
autoridade sanitária e instituir os procedimentos corretivos 
normais. 

• Procedimentos, detalhes e efeitos deveriam ser descritos e 
anotados para todos os eventos. 

• Turbidez, cloro residual livre e pH deveriam ser medidos após 
cada evento. 

O que fazer com os 

resultados 

• Os resultados necessitam ser armazenados para atender a 
legislação vigente ou para permitir a avaliação do desempenho do 
PSA. 

• Os dados coletados necessitam ser periodicamente analisados se 
verificar com que freqüência estes problemas estão ocorrendo. 
Isto deveria ser feito tão freqüentemente quanto o gerente 
responsável considerar necessário para minimizar os riscos à 
saúde pública alcançando por este elemento do sistema. 

• Deveria ser revisto os relatos de incidentes não usuais, indica que 
os procedimentos próprios não estão sendo executados, destacam 
os resultados laboratoriais ruins ou indica que a qualidade da 
água não é boa alcançando o consumidor, então revisar os 
procedimentos para gestão das operações do sistema de 
distribuição 

• Avaliar os resultados do monitoramento, e algumas ações 
tomadas com o resultado de implementar um plano de 
contingência, para ver se o PSA necessita modificações, por 
exemplo, se medidas preventivas estão atualizadas; se as etapas 
do plano de contingência estão ainda adequadas; e se mudanças 
na operação do sistema de distribuição são reconhecidas no 
plano. 

Responsabilidade 
Gerente designado como responsável pelo sistema de 
abastecimento de água. 

Fonte: adaptado de New Zealand (2001a). 
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Quadro 4.77 -  Avaliação do desempenho de um PSA – Operação do Sistema 

O que medir 

ou observar 

• Amostragem bacteriológica de reparos de tubulações rompidas e projeto 
de substituição de tubulações. 

• Cadastrar para manter informações sobre os procedimentos usados, 
observações feitas e problemas encontrados. 

• Contínuo residual de cloro. 
• Minimizar as reclamações sobre água com cor, gosto e odor. 
• E. coli 

• Revisar o livro no qual estão listados os incidentes 

Com que 

freqüência 

• O Padrão de Potabilidade da Nova Zelândia requer amostras serem 
feitas 12 horas da completa construção ou reparo, ou restauração do 
fluxo de água. Amostragem bacteriológica por três dias consecutivos 
após os trabalhos estarem completados deveriam ser feitos. E. coli não 
deveria ser detectada em qualquer dessas amostras. Se E. coli for 
detectada, avisar a autoridade sanitária e instituir os procedimentos 
corretivos normais. 

• Os residuais de cloro deveriam ser medidos após cada evento. 

Fonte: adaptado de New Zealand (2001b). 

Revisão Bibliográ  ca

336



 337

 

Quadro 4.78 -  Resumo dos requerimentos de um PSA 
 
Precisa conter: 

− Fluxograma e mapas, incluindo a identificação das medidas de controle 

− Identificação dos perigos 

− Documentação do PSA 

− Identificação da equipe que elaborou o PSA 

− Descrição do abastecimento de água, uso e vulnerabilidade 

− Documentação do plano de contingência 

 

 
Deveria Conter: 

− Documentação de concordância do operador do serviço 

− Especificações detalhadas dos materiais e produtos químicos usados no 

abastecimento de água 

− Descrição das tarefas e dos responsáveis pela rotina de operação do sistema 

− Plano de ações corretivas para desvios 

− Procedimentos para a manutenção de dados 

− Dados de validação do sistema 

− Procedimentos para verificação e revisão 

− Documentação de incidentes durante procedimentos 

 

 
Pode conter: 

− Manuais relevantes tais como de higiene, manutenção preventiva, e equipamentos 

de medição e calibração 

− Descrição das tarefas e responsáveis por todas as equipes do serviço 

− Dados sobre os programas de treinamento de toda a equipe do serviço 

− Ações corretivas e conclusões das auditorias anteriores – incluem verificação de 

procedimentos 

− Política e procedimentos de atendimento as reclamações dos usuários. 

 

Fonte: adaptado de New Zealand (2005a). 

 

Revisão Bibliográ  ca

337



 338

5. METODOLOGIA 

5.1 INTRODUÇÃO 

O universo da presente pesquisa aplicada(1) e quantitativa(2) são os sistemas de 

abastecimento de água, particularmente as redes de distribuição e sua relação com 

contaminação microbiológica da água e saúde pública. 

Para atender os objetivos propostos foi adotado método analítico, descritivo e 

exploratório, porque a proposta foi apresentar como os conceitos de avaliação e 

gestão de riscos microbiológicos podiam ser aplicados a sistemas de abastecimento.  

O estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica - tipo de pesquisa 

de caráter exploratório, realizada com a intenção de serem obtidos conhecimentos a 

partir de informações já publicadas – a qual, dado o caráter da tese, foi essencial para 

a delimitação do problema e desenvolvimento da fundamentação teórica.  

Esta pesquisa consistiu no exame de produções registradas em livros, artigos 

e outros documentos, para levantamento e análise do que já foi publicado sobre o 

assunto tratado. O acesso à literatura aconteceu por meio de leitura direta das 

referidas obras impressas e de consulta através da internet em bancos de dados 

nacionais e internacionais, como http://bases.bireme.br e http//www.lex.com.br. 

A pesquisa bibliográfica compreendeu o período 2000 a 2009, para analisar a 

produção científica referente aos Planos de Segurança da Água e, particularmente, 

aqueles relacionados à avaliação de risco em redes de distribuição de água – cerne 

deste estudo - tema recente e cujo arcabouço teórico foi construído com base em 

experiências práticas desenvolvidas a partir do final dos anos 90. 

 

 

___________________ 

(1) Pesquisa Aplicada porque objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática 

dirigidos à solução de problemas específicos - envolve verdades e interesses 

locais (BARROS e SOUZA LEHFELD, 1990). 

(2) Pesquisa Quantitativa por considerar que tudo pode ser quantificável, o que 

significa traduzir em números opiniões e informações, para classificá-las e 

analisá-las. Requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas, percentagem, 

média, moda, mediana, desvio-padrão, coeficiente de correlação ou análise de 

regressão entre outras (BARROS e SOUZA LEHFELD, 1990). 
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Entretanto, para os demais temas o período da pesquisa bibliográfica foi mais 

abrangente, principalmente quando se tratava de apresentar apenas um panorama das 

questões que envolvem riscos, saúde pública e sistemas de abastecimento de água. 

A partir das informações obtidas no levantamento e análise bibliográfica foi 

proposto método analítico para a avaliação de risco em redes de distribuição de água 

desenvolvido a partir dos estudos de Godfrey et al. (2002) e Tibatemwa et al. (2003). 

O método proposto foi aplicado na rede de distribuição do sistema de 

abastecimento de água da sede do município de Itatinga-SP, utilizado como objeto de 

estudo e universo para coleta de dados. A coleta dos dados se restringiu a 2008 - a 

grande maioria dos dados foi obtida diretamente na Companhia de Saneamento 

Básico do Estado de São Paulo – SABESP através da Unidade de Negócio do Médio 

Tietê. 

 

5.2 DESCRIÇÃO DA COMUNIDADE DE ITATINGA 

O povoado de São João Batista de Itatinga nasceu em 1884, quando José 

Pinto de Oliveira, Antônio Francisco da Silva, Cel. Eduardo Lopes de Oliveira, 

Major João Pinto de Novais Belo e outros habitantes da região, pertencentes ao 

Município de Avaré, erigiram, mediante subscrição popular, uma capela sob a 

invocação de São João Batista, em torno da qual o povoado se formou (SEADE, 

2008a; IBGE, 2008). 

As terras onde o patrimônio se localizou foram doadas de parte da fazenda 

São João. Em 1891 foi criado o Distrito da Paz, passando a Município já em 1896 e 

instalada a primeira Câmara em maio de 1898. 

Para atrair interessados na construção de um ramal ferroviário ligando o 

Distrito à Estrada de Ferro Sorocaba, a Câmara Municipal conferiu vantagens. Em 

julho de 1914, foi completada a ligação férrea, que em agosto de 1953 passou a 

constituir linha tronco e eletrificada. 

A alteração do nome do Município ocorreu em 30 de novembro de 1938, pelo 

Decreto n.º 9775, passando São João de Itatinga a denominar-se simplesmente 

Itatinga (do tupi " itá-tinga", pedra branca), pela localização nas proximidades, de 

uma enorme pedra branca. 

Em 1954, coroando o sonho do Abade Dom Afonso Heum, foi inaugurada a 

Abadia de Nossa Senhora da Assumpção, um monastério sobre a proteção de São 

Bernardo. 
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Em divisão territorial datada de 1° de julho de 1960, o município é 

constituído de 2 Distritos: Itatinga e Lobo, assim permanecendo até a presente data. 

Itatinga é um município brasileiro do estado de São Paulo, localizado na 

latitude 23º06'06" sul, longitude 48º36'57" oeste e a uma altitude média de 845 

metros. A localização geográfica de Itatinga situa-se à margem da rodovia Marechal 

Castelo Branco (SP- 280) e dista 211 quilômetros da capital paulista. A cidade conta 

ainda com ligação ferroviária direta com São Paulo, pela América Latina Logística 

S.A. – ALL 

Segundo o IPT (1981), o município de Itatinga está localizado na província 

geomorfológica denominada Depressão Periférica. Esta província é subdividida em 

três zonas: Zona do Mogi-Guaçu, do Médio Tietê e do Paranapanema, em referência 

às principais microbacias existentes na área – Itatinga está inserida nesta última zona. 

Na região predominam arenitos do grupo Pirambóia e próxima à sede solos do tipo 

Latossolo Vermelho Amarelo, Latossolo Vermelho Escuro, Areias Quartzosas e 

Hidromórficos. O clima é Cwa pelo sistema de Köppen, descrito como clima úmido, 

quente, com inverno seco. O mês de menor precipitação é julho (20-30mm) e o mês 

mais chuvoso janeiro (200-225mm) - umidade relativa do ar é de 72 Hr%. A 

temperatura varia entre a máxima de 38º C e a mínima de 6ºC, com temperatura 

média anual de 18°C, com mínima de 10°C em julho e máxima de 28°C em janeiro. 

A sede municipal se desenvolve por uma área com topografia relativamente 

ondulada, com altitude média de 846,2 m. 

O município de Itatinga apresenta uma área de 979,87 km², se localiza na 

região centro-sul do Estado e pertence a Região de Governo de Botucatu e 4ª Região 

Administrativa com sede em Sorocaba. Faz limite ao norte com Botucatu, leste com 

Pardinho e Bofete, a oeste com Avaré e ao sul com Angatuba e Paranapanema. 

A hidrografia local tem como principais corpos d’água: Rio Novo, Rio Pardo, 

Rio Santo Inácio, Rio Paranapanema e diversos ribeirões – todos eles pertencentes a 

bacia hidrográfica do rio Paranapanema. Especificamente na área urbana, existem os 

Córregos Paulino e do Toledo, tributários do Rio Novo pela margem esquerda, cujas 

bacias cobrem toda a área urbana de Itatinga. 
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Sua população concentra-se na sede municipal, com 15.047 habitantes, 

restando cerca de 1.474 habitantes distribuídos pelo distrito de Lobo e zona rural, 

conforme dados extraídos de SEADE (2004). 

 

5.3 MÉTODO PROPOSTO PARA AVALIAÇÃO DE RISCO EM REDES 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA. 

A avaliação de risco aqui apresentada diz respeito à etapa inicial da 

elaboração de um PSA que é constituído pelas fases de descrição do sistema de 

abastecimento de água e avaliaçao dos perigos conforme ilustrado na Figura 5.1. A 

identificação de medidas de controle não foi considerada em detalhes contudo elas 

são discutidas durante a apresentação dos resultados. 

Existem ainda poucos estudos sobre a avaliação de riscos de redes de 

distribuição de água e este estudo teve por base a metodologia descrita em Godfrey 

et al. (2002) e Tibatemwa et al. (2003), desenvolvida a partir da constatação da 

existência de sérias restrições quanto às informações disponíveis sobre os sistemas de 

abastecimento de água por eles avaliados. 

 

 

Figura 5.1 -  Etapas da Avaliação de Perigos microbiológicos usados neste 
estudo. 

 

No presente estudo, há quantidade maior de informações disponíveis sobre o 

sistema de abastecimento de água que estão relacionadas abaixo: 

− A existência de um cadastro da rede de distribuição de água que permitiu obter 

informações sobre localização, diâmetro, material, extensão e profundidade das 

redes instaladas, embora ainda não se encontrasse georreferenciado (SIG); 

− A existência de um cadastro da rede coletora de esgoto que permitiu obter 

informações sobre a localização, diâmetro, extensão e profundidade das rede; 
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− O monitoramento contínuo da qualidade da água segundo os critérios 

estabelecidos pela Legislação Sanitária ditados tanto pelo serviço de 

abastecimento de água como também pelo órgão responsável pela vigilância da 

qualidade da água. 

− A prática de descrever em relatório os serviços de operação e manutenção 

realizados no sistema, através das fichas de solicitação de serviço; 

− A existência de estudos e projetos relativos ao sistema de abastecimento de água; 

− A disponibilidade de estudo socioeconômico da população do município. 

 

Estas informações permitiram a utilização de novas variáveis o que tornou a 

avaliação de risco menos subjetiva ou suscetível à opinião de especialistas. A Figura 

5.2 mostra esquema das etapas da metodologia usada neste estudo e que será 

detalhada nos itens subseqüentes. 

Em face da disponibilidade de informações também foi possível usar o 

programa de computador EPANET (LNEC, 2002 e LNEC, 2004) para simular as 

condições hidráulicas da rede de distribuição de água em condições de regime 

permanente. O uso deste programa computacional permitiu agregar variáveis como 

as pressões dinâmica e estática que foram úteis na avaliação da vulnerabilidade 

hidráulica da rede. 

Estas informações foram agrupadas em uma matriz de risco, semelhante à 

proposta por Godfrey et al. (2002) e Tibatemwa et al. (2003), baseadas nos fatores de 

risco: fontes e ambientes perigosos, vulnerabilidade da rede e suscetibilidade da 

população atendida e das variáveis e sub-variáveis indicadas na Figura 5.3.  

Foi usado o método de avaliação multi-critério: “Método de Análise 

Hierárquica”, mais conhecido como Método AHP (abreviação do inglês Analytic 

Hierarchy Process) para a ponderação dos riscos e, desta forma foi possível elaborar 

uma matriz de risco levando em consideração todos os fatores de risco, variáveis e 

sub-variáveis. 

Com os resultados da Matriz de Risco foi possível elaborar o Mapa de Risco 

da rede de distribuição de água do sistema estudado. 

As situações de risco caracterizadas na Matriz e no Mapa de Risco 

forneceram subsídios para a priorização dos riscos e a proposição de medidas 

corretivas. 
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Figura 5.2 -  Etapas do Método de Avaliação de Risco proposto nesta pesquisa. 
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Figura 5.3 -  Estrutura dos indicadores usados para a avaliação de risco da rede 
de distribuição de água de Itatinga. 
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Uma vez que o método proposto em Godfrey et al. (2002) e Tibatemwa et al. 

(2003), sofreu modificações, à medida que esta nova proposta metodológica é 

apresentada, são feitas as devidas distinções entre as duas abordagens. 

 

5.3.1.  Descrição geral do sistema de abastecimento de água 

Inicialmente foi descrito todo o sistema de abastecimento de água, porém não 

foi realizada uma análise preliminar das unidades manancial, captação, adução, 

tratamento e reservação, porque o objeto escolhido para estudo foi somente a rede de 

distribuição de água. Para avaliação da vulnerabilidade da qualidade da água foi 

necessário a certificação de que a estação de tratamento produziu água em 

conformidade com os padrões de potabilidade durante o período de análise. Neste 

estudo foi apresentada uma caracterização geral do sistema de abastecimento de 

água. Contudo, na elaboração de Planos de Segurança da Água é imprescindível a 

realização de análise detalhada de todo o sistema de abastecimento de água. A partir 

da caracterização geral foi elaborado um fluxograma do sistema de abastecimento de 

água de Itatinga. 

Todas as principais unidades do sistema de abastecimento de água foram 

visitadas com o propósito de ser validado o fluxograma elaborado. 

 

5.3.1.1 Descrição e análise do sistema de distribuição de água 

Foi realizada análise detalhada da rede de distribuição de água para se obter 

um amplo entendimento das características físicas (materiais usados, idade, tipo de 

tubulações etc.), hidráulicas (vazões, pressões, forma de operação etc.) e sanitárias 

(localização da rede em relação a fontes de contaminação, qualidade da água, 

população atendida, vulnerabilidade do sistema etc.) da unidade estudada. 

Face às características geográficas da cidade de Itatinga - município de 

pequeno porte - a descrição do sistema de distribuição de água inicialmente procurou 

delimitar os setores de abastecimento de água do sistema, porque eles foram 

considerados unidade básica para a avaliação da rede de distribuição de água. 

 

5.3.1.2 Identificação dos usos dados à água 

Foram identificados os prováveis usos dado a fim de: 

− Caracterizar os usuários e a finalidade dada à água; 

− Conhecer o nível de serviço ofertado pelo sistema de abastecimento de água; 
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− Identificar o nível socioeconômico da comunidade atendida. 

− Verificar a ocorrência de doenças relacionadas a água de interesse para este 

estudo. 

 

A caracterização socioeconômica dos usuários teve por base os dados obtidos 

do Censo Demográfico realizado pelo IBGE (IBGE, 2000) e do sistema de 

indicadores que compõe o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS 

desenvolvido pela Fundação SEADE (SEADE, 2008a). 

Como foi utilizado o IPVS não foi preciso identificar e caracterizar os 

assentamentos humanos de baixa renda como favelas, invasões etc., pois este índice 

fornece as características sócio-econômicas da área de estudo. A partir desta 

caracterização foi possível elaborar um mapa no qual estas características foram 

relacionadas aos setores de abastecimento. 

Foram utilizados os dados da gestora do sistema, SABESP para, além dos 

consumidores residenciais, conhecer outros usuários de interesse sanitário tais como: 

− Hospitais, casas de repouso, asilos, creches; 

− Grandes consumidores de água; 

− Indústrias alimentícias etc. 

 

As informações sobre o relacionamento que o operador mantém com o 

usuário permitiram verificar as principais reclamações existentes e os locais em que 

elas ocorreram. Estas informações foram úteis na avaliação da vulnerabilidade 

hidráulica e da qualidade da água. 

 

5.3.1.3 Análise do desempenho da rede de distribuição de água 

A análise do desempenho do sistema foi realizada para cada setor de 

abastecimento da rede de distribuição sobre três aspectos: 

− Aspecto operacional: áreas nas quais freqüentemente ocorrem vazamentos e 

ruptura das tubulações e também áreas sujeitas à intermitência no 

abastecimento de água. Também foram investigados: a existência de ligações 

clandestinas, programa de controle de perdas e a existência de um programa 

contínuo de descargas na rede. Estas informações foram obtidas na área 

operacional da SABESP através de entrevista aos profissionais da área 
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operacional e consulta à documentação sobre o histórico de manutenção e 

reparos na rede. 

− Aspecto sanitário: foram investigadas áreas nas quais o residual de cloro livre 

era inferior aos limites prescritos na legislação sanitária, áreas onde a turbidez 

era freqüentemente elevada e áreas em que foram detectados casos de 

contaminação microbiológica. Estas informações foram obtidas em três fontes 

distintas, na SABESP através de pesquisa aos dados de monitoramento e 

controle da qualidade da água para consumo humano; no sistema de 

manutenção que gera solicitações de serviços (SSs); e na Secretaria 

Municipal de Saúde de Itatinga – responsável pela Vigilância da Qualidade da 

Água para Consumo Humano. 

− Aspecto Hidráulico: Com as informações contidas no cadastro técnico e demais 

informações obtidas na SABESP foi possível ser elaborado um modelo 

matemático para simular as condições hidráulicas de operação em regime 

permanente. Foi utilizado o programa de computador EPANET (LNEC, 2002 

e LNEC, 2004) para avaliar as condições hidráulicas (pressões, velocidades, 

perdas de carga e vazões) nos trechos da rede de distribuição. Estas 

informações permitiram verificar trechos que não estão em conformidade 

com a normalização brasileira, possíveis áreas de desabastecimento, pressões 

elevadas, pressões inferiores à mínima, velocidades nas redes entre outras. 

Foram consideradas críticas: 

o Áreas com possível desabastecimento; 

o Áreas com pressão inferior a pressão mínima prevista em norma; 

o Áreas com pressões elevadas; 

o Extremidades da rede sem dispositivos de descarga; 

o Áreas com baixas velocidades da água. 

 

5.3.1.4 Descrição do ambiente no entorno das redes de distribuição de água 

Foi preciso compreender o ambiente no qual está inserida a rede de 

distribuição de água dentro de cada setor de abastecimento, para ser possível 

identificar as fontes e ambientes perigosos que poderiam afetar a qualidade da água 

na rede de distribuição. Os principais perigos considerados foram: 

− Esgotamento sanitário: 

o Cobertura segundo o tipo de solução adotada (individual ou coletiva); 
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o População servida pelas diferentes formas de solução adotada 

(individual ou coletiva); 

o Tipo de solução adotada; 

o Localização das tubulações; 

o Localização das estações elevatórias e de tratamento de esgotos. 

− Drenagem superficial - drenos, canais de esgotamento etc.; 

− Estradas, rodovias e acessos; 

− Localização das tubulações de água em relação a cursos de água (travessias); 

− Áreas que concentram atividades industriais; 

− Aterros sanitários, industriais ou vertedores a céu aberto; 

− Favelas, invasões, assentamentos clandestinos etc.; 

− Áreas sujeitas à inundação; 

− Áreas permanentemente alagadas. 

 

Estas informações foram utilizadas para identificar áreas prioritárias de 

ocorrência de fontes e ambientes perigosos, como por exemplo, coletores de esgotos 

implantados próximos à rede de água que podem levar a eventos de contaminação. 

Estas informações foram obtidas diretamente dos cadastros dos serviços de água e 

esgoto (SABESP) e de inspeções realizadas em campo. 

 

5.3.2 Avaliação de Riscos em redes de distribuição de água 

Neste estudo, semelhante ao de Godfrey et al. (2002) e Tibatemwa et al. 

(2003), foram considerados os seguintes fatores de risco: 

− Fontes e ambientes perigosos; 

− Vulnerabilidade da rede de distribuição de água; 

− Suscetibilidade da população abastecida. 

 

Risco foi aqui definido como a vulnerabilidade da rede de distribuição à 

contaminação da água, associada à suscetibilidade da população frente a ocorrência 

de eventos perigosos. 

Foi utilizado o método semi-quantitativo para a avaliação de risco 

microbiológico na rede de distribuição de Itatinga. A escolha recaiu sobre este 

método devido a existência de um conjunto razoável de informações que possibilitou 

Metodologia

348



 349 

efetuar uma avaliação mais detalhada do sistema, ao invés da simples estimativa 

qualitativa de risco. Não havia informações suficientes para utilizar o método de 

avaliação de risco quantitativo. 

O objetivo de bem conhecer a rede de distribuição de água foi avaliar sua 

vulnerabilidade aos riscos microbiológicos, o que foi baseado exclusivamente nas 

informações obtidas durante a fase de descrição e análise do sistema de 

abastecimento de água. 

A avaliação, sempre que possível, foi realizada em cada trecho da rede de 

distribuição e para a sua realização foi importante a escolha de apropriadas variáveis 

de perigo/risco, pois a mensuração das variáveis forneceu a base para a estimativa de 

risco. Quando não foi possível obter variáveis que caracterizassem os trechos a opção 

foi manter variáveis que pudessem caracterizar o setor de abastecimento ou a rede 

como um todo. 

Algumas variáveis eram compostas por um conjunto de sub-variáveis e foi 

necessário estabelecer uma hierarquia entre os fatores, variáveis e sub-variáveis de 

risco, para ser possível definir a importância de cada variável de risco nos diferentes 

níveis da avaliação. A hierarquia dos fatores, variáveis e sub-variáveis nos diferentes 

níveis da avaliação de risco adotada neste estudo é mostrada na Figura 5.3. 

A partir dessas observações e para proceder a identificação e classificação dos 

perigos foram consideradas quatro categorias de perigos às quais foram associados 

valores numéricos. As categorias de perigo propostas e os valores numéricos 

associados estão indicados no Quadro 5.1. 

A avaliação foi divida conforme os fatores de risco envolvidos e, os critérios 

utilizados para a pontuação das variáveis e sub-variáveis estão descritos no item 

5.3.2.1. 

 

5.3.2.1 Avaliação de fontes e ambientes perigosos 

Segundo Godfrey and Howard (2005a e 2005b) a avaliação de fontes e 

ambientes perigosos é a chave para compreender o risco relativo a contaminação da 

água em tubulações da rede. A avaliação de fontes e ambientes perigosos foi dividida 

em duas categorias: 

− Fontes de Perigo 

− Ambientes Perigosos 
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Quadro 5.1 -  Categorias e pontuação adotadas para os perigos e riscos. 
 

Categoria 
de Perigo 

Pontuação 
Associada 

a 
Categoria 

Descrição da categoria 

Muito 
Baixo 

1 
Representa situações de ausência ou que o perigo apresenta 
baixa gravidade. 

Baixo 2 
Representa situações em que existe perigo e tem gravidade 
intermediária entre a 1ª. e 3ª. categoria. 

Médio 3 
Representa situações em que existe perigo e tem gravidade 
intermediária entre a 2ª. e 4ª. categoria, tem maior perigo em 
comparação com a categoria 2. 

Alto 4 Representa situações de perigo com elevada gravidade. 

 

5.3.2.1.1 Fontes de perigo 

Foram usadas informações sobre a topografia da área estudada e do cadastro 

do sistema de esgoto sanitário para identificar as fontes de perigo, ou seja: 

− Áreas atendidas com rede coletora de esgoto; 

− Áreas com soluções individuais para o esgotamento sanitário; 

 

Este estudo trata especificamente da avaliação de riscos microbiológicos e, 

portanto, a principal fonte de perigo são as excretas humanas que podem ser 

estimadas em termos de carga fecal, ou seja, da quantidade de excretas presentes ou 

circulantes no ambiente em análise. 

Inicialmente foi imaginado efetuar a avaliar das condições hidráulicas da rede 

coletora para se estabelecer a sua capacidade em veicular os esgotos gerados em 

Itatinga, contudo não foi possível utilizar esta alternativa porque as informações 

sobre a rede coletora de esgotos se resumiam a indicação das ruas onde estava 

instalada a rede, tipo de rede (simples ou dupla) e diâmetro das tubulações – não 

havia informações precisas sobre profundidade de assentamento das tubulações. 

Assim, foi elaborado um conjunto de critérios mais simples que se baseou na 

premissa de que o diâmetro das tubulações de esgotos têm relação direta com a vazão 

escoada e, esta, com a carga fecal veiculada. 
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Contudo, somente a carga fecal não foi suficiente para caracterizar o perigo, 

por isso foi necessário usar o modelo de contaminação fonte-meio-receptor descrito 

em Godfrey and Howard (2004 e 2005a) em que foi considerado: 

 

− Fonte: a rede coletora responsável pelo esgotamento da área a montante da 

seção analisada; 

− Meio: o ambiente entre a fonte e o receptor, cuja distância auxiliará na 

caracterização do perigo; 

− Receptor:  o trecho da rede de distribuição em análise. 

 

As informações sobre o sistema de esgoto sanitário da cidade de Itatinga 

foram utilizadas para serem conhecidas as áreas servidas com rede coletora de esgoto 

e verificar os locais que adotavam soluções individuais. Foi considerado que o perigo 

provocado por vazamentos na rede coletora era função do material e número de 

juntas da tubulação. Assim a pontuação dada para a variável fonte de perigo, ou seja, 

a carga fecal, era função do perigo provocado por vazamentos e da quantidade de 

carga fecal veiculada na rede coletora de esgoto. 

Assim tubulações de material cerâmico, por apresentar maior quantidade de 

juntas em relação ao PVC ou ferro fundido – os tubos cerâmicos têm comprimento 

de 2,0 m enquanto os tubos de PVC e ferro fundido 6,00 m - seriam mais vulneráveis 

a vazamentos de esgotos, fato este que, criava um ambiente perigoso na existência de 

rede de distribuição de água implantada nas proximidades. 

As juntas elásticas usadas nas tubulações de PVC e ferro fundido também 

foram identificadas como importantes barreiras para se evitar o vazamento dos 

esgotos – as juntas dos tubos cerâmicos geralmente compostas por material 

betuminoso ou cimento são mais vulneráveis a vazamentos. Foi considerado, 

também, que rede coletora com diâmetros das tubulações inferiores a 150 mm eram 

mais suscetíveis a entupimentos e portanto apresentavam maior perigo em relação as 

demais tubulações. 

Assim da associação do diâmetro da rede coletora com a carga fecal, do 

material da tubulação da rede coletora e da sua distância até a rede de distribuição de 

água foram elaborados os Quadros 5.2 e 5.3 e as Figuras 5.4 e 5.5 em que são 

pontuadas as fontes perigosas. 
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Quadro 5.2 -  Critérios para pontuação da variável fonte de perigo – soluções 
coletivas, em função do diâmetro e material da rede coletora de 
esgoto e sua distância horizontal, em relação a rede de 
distribuição de água. 

Diâmetro da 
tubulação da 
rede coletora 

(mm) 

Material da 
tubulação da 
rede coletora 

Distância horizontal entre a rede coletora e a 
rede de distribuição – L (m) – vide Figura 5.4. 

L < 1,00 1,00 < L < 3,00 L > 3,00 m 

< 150 
Qualquer 
material 

4 4 2 

150 

Material 
Cerâmico 

4 4 2 

PVC e FoFo 3 2 1 

 200 

Material 
Cerâmico 

4 4 2 

PVC e FoFo 4 3 1 

 

 

 

 

Figura 5.4 -  Distância horizontal entre a rede de distribuição de água e a rede 
coletora de esgoto (L). 

superfície do solo

rede de distribuição de água

    rede coletora de esgoto

L
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Quadro 5.3 -  Critérios para pontuação da variável fonte de perigo – soluções 
coletivas em função do diâmetro e material da rede coletora de 
esgoto e sua distância vertical, em relação a rede de distribuição 
de água. 

Diâmetro da 
tubulação da 
rede coletora 

(mm) 

Material da 
tubulação da 
rede coletora 

Distância vertical entre a rede coletora e a 
rede de distribuição – H (m) – vide Figura 5.5. 

H < 0,30 0,30  H  1,00 H > 1,00 m 

< 150 
Qualquer 
material 

4 3 2 

150 

Material 
Cerâmico 

4 3 2 

PVC e FoFo 3 2 1 

 200 

Material 
Cerâmico 

4 3 2 

PVC e FoFo 2 2 1 

 

 

 

Figura 5.5 -  Distância vertical entre a rede de distribuição de água e a rede 
coletora de esgoto (H). 

 

superfície do solo

rede de distribuição de água    

H

rede coletora de esgoto                
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Porém, quanto a parcela de 9% da população atendida com rede de água e não 

possui rede coletora de esgoto, foram adotados os critérios indicados no Quadro 5.4. 

 

Quadro 5.4 -  Critérios para pontuação da variável fonte de perigo – soluções 
individuais em função do tipo de solução de esgotamento adotado 
e a distância horizontal, em relação a rede de distribuição de 
água.. 

Risco Critério de risco 

4 
Esgoto ou excretas dispostos a céu aberto, próximo 
(L<3,00 m) da rede de distribuição de água. 

3 
Instalações sanitárias prediais e disposição através de 
fossas negras, próximo (L<3,00 m) da rede de distribuição 
de água. 

3 
Instalações sanitárias prediais e disposição através de 
fossa séptica e sumidouro, próximo (L<3,00 m) da rede 
de distribuição de água. 

1 
Instalações sanitárias prediais, tratamento individual e 
disposição final sanitária para o esgoto em corpos 
receptores 

 

5.3.2.1.2 Ambientes perigosos 

As áreas sujeitas à inundação e corrosividade do solo foram consideradas 

como ambientes perigosos devido à possibilidade de acesso das águas originárias do 

lençol freático ou de inundações à rede de distribuição através de vazamentos e 

retrossifonagem. A composição do solo na qual está assentada a rede foi importante 

fator considerado na avaliação dos perigos devido a corrosão de tubos metálicos. A 

corrosão pode levar a rupturas, vazamentos e retrossifonagem indesejadas na rede de 

distribuição. A partir destas premissas foram considerados os seguintes critérios para 

a avaliação de risco relacionada a fontes e ambientes perigosos. 

 

5.3.2.1.3 Corrosividade do solo 

Seguindo a recomendação feita por Godfrey et al. (2002), na avaliação de 

perigos também foi introduzida a variável corrosão externa que, por ser fator que 

causa grandes avarias nas tubulações, constitui principal fator de deterioração das 

tubulações (NRC, 2006). A corrosão interna não foi considerada neste estudo por se 
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tratar de variável ligada diretamente ao tratamento da água, embora influencie 

sobremaneira a integridade física e hidráulica da rede. 

Também não foi considerada os efeitos da corrosão eletrolítica nas tubulações 

metálicas devido a linha férrea existente já não operar trens movidos a energia 

elétrica, o sistema de alimentação à energia elétrica foi desativado. 

Assim, considerando que a corrosão externa depende do material da 

tubulação e do tipo de solo foi elaborado o Quadro 5.6. 

 

Quadro 5.5 -  Critérios para pontuação da variável ambientes perigosos. 

Risco Critério de risco 

4 Rede instalada em áreas permanentemente alagadas 

3 
Rede localizada em áreas sujeitas a inundações periódicas 
ou que o lençol freático encontra-se, em determinado 
período do ano, próximo a superfície do tubo – h<0,30m.. 

2 
Redes instaladas em áreas sujeitas à inundação pouco 
freqüentes e nível do lençol de água subterrâneo distante 
da rede de distribuição (h>0,30 m). 

1 
Redes localizadas em áreas com baixa probabilidade de 
inundação e nível do lençol freático distante da rede de 
distribuição (h>0,30 m). 

 

 

Quadro 5.6 -  Critérios para pontuação de perigos associados a corrosão 
externa. 

Tipo de Solo 

Materiais das tubulações 

Ferro 
Dúctil 

PVC Cimento 
Amianto 

Ferro 
Galvanizado 

Areia 1 1 1 1 

Areia argilosa 2 1 2 3 

Areia argilo-siltosa 3 1 2 3 

Areia siltosa 3 1 3 3 

Silte 4 1 4 4 

Silte argiloso 4 1 4 4 

Argila arenosa 4 1 4 4 

Argila siltosa 4 1 4 4 

Argila 4 1 4 4 
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5.3.2.2 Avaliação da vulnerabilidade da rede de distribuição de água 

Neste estudo a avaliação de risco da vulnerabilidade foi baseada nos 

conceitos de integridade da rede de distribuição e foi assim detalhada: 

Vulnerabilidade Física - foram utilizados dados diretamente relacionados as 

características físicas e construtivas das redes e sua 

potencial vulnerabilidade a eventos perigosos. 

 

Vulnerabilidade Hidráulica –  foram usados dados do controle operacional: falhas 

nas tubulações, vazamentos, pressões e perdas de 

água – foram avaliadas fundamentalmente as 

características hidráulicas de operação da rede. 

 

Vulnerabilidade da Qualidade da Água –  foram utilizados dados de 

monitoramento da qualidade da água: 

turbidez, coliformes, residual de 

desinfetante e pH – foram 

fundamentalmente avaliados 

parâmetros ligados a qualidade da 

água. 

 

O Quadro 5.7 detalha as variáveis usadas para caracterizar a vulnerabilidade a 

partir da divisão descrita acima. 

 

Quadro 5.7 -  Variáveis usadas para a avaliação da vulnerabilidade da rede 

Vulnerabilidade Física Vulnerabilidade 
Hidráulica 

Vulnerabilidade da 
Qualidade da Água 

− Idade da tubulação 

− Material da tubulação 

− Comprimento da 
tubulação 

− Diâmetro da tubulação 

− Pressão 

− Perda de Água 

− Vazamentos 

− Residual de cloro e pH 

− Turbidez 

− Coliformes e E. coli 
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Para efetuar esta avaliação a rede foi dividida em trechos nos quais as 

tubulações tinham os mesmos atributos físicos (material, diâmetro, idade etc.). Estes 

trechos foram numerados e esta identificação serviu também como base para a 

modelagem hidráulica da rede de distribuição. As variáveis Perda de Água, Residual 

do Desinfetante, pH, Turbidez, Coliformes e E. coli foram avaliadas em função das 

zonas de abastecimento. 

 

5.3.2.2.1 Vulnerabilidade Física 

a) Material da tubulação 

A análise da rede de distribuição de água de Itatinga revelou que o sistema 

possuía 4 tipos de materiais de tubulações: 

a. PVC 

b. Cimento Amianto  

c. Ferro dúctil  

d. Ferro Galvanizado  

 

Não foi considerado nesta avaliação a tubulação dos ramais das ligações 

domiciliares, constituídos normalmente por tubos de polietileno de alta densidade 

(PEAD). 

Semelhante aos estudos de Godfrey et al. (2002) e Tibatemwa et al. (2003), 

foram consideradas cinco sub-variáveis de risco para caracterizar a variável material 

da tubulação: falha na tubulação, rugosidade dos tubos, formação de biofilme e 

consumo de cloro. Para cada sub-variável foram prescritos valores de risco baseados 

nas evidências encontradas na literatura técnica. 

Para a sub-variável falhas na tubulação, em estudo efetuado por Rajani e 

Kleiner (2001), os autores concluíram que tubos plásticos de grande diâmetro são 

mais suscetíveis a falhas do que tubos metálicos. Contudo, neste estudo, aos tubos de 

ferro galvanizado e cimento amianto foram atribuídos os maiores valores de risco à 

falha, pois o ferro galvanizado revelou estar sujeito a rápida deterioração, além de ser 

difícil realizar a sua manutenção quando de avarias. Os tubos de cimento amianto 

não são mais produzidos no Brasil para distribuição de água e, atualmente é difícil 

encontrar peças de reposição para consertos na rede. A pontuação de perigos 

referentes a falhas é dada no Quadro 5.8. 
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Quadro 5.8 -  Critérios para pontuação de perigos associados a falhas nas 
tubulações. 

Material do tubo Pontuação associada 

PVC (classe 15)  1 

Cimento Amianto (classe 15) 4 

Ferro Dúctil (classe K-7) 2 

PVC – 1 MPa 3 

Ferro Galvanizado 4 

 

Para a sub-variável rugosidade da superfície interna da tubulação, pesquisa 

realizada na literatura técnica permitiram elaborar o Quadro 5.9. 

Para a sub-variável formação de biofilme foi utilizada a pesquisa realizada 

por LeChevalier (LeChevalier, 1999a) na qual foi observado que, devido a corrosão 

– fenômeno relacionado a tubos metálicos - o desenvolvimento do biofilme foi mais 

rápido em superfícies de tubos de ferro do que em tubos de PVC. A escolha desta 

sub-variável tem por base o fato de a formação do biofilme resultar no aumento do 

consumo de cloro e na redução da proteção da rede ao ingresso de contaminantes. O 

Quadro 5.10 mostra os valores de risco adotados para cada material. 

 

Quadro 5.9 -  Critérios para pontuação de perigos associados a rugosidade da 
parede dos tubos. 

Material do tubo 
Rugosidade absoluta 

equivalente (mm) 
Pontuação 
associada 

PVC (classe 15) 0,0015 a 0,010(1) 1 

Cimento Amianto (classe 15) 0,025 a  0,05(1,2) 2 

Ferro Dúctil (classe K-7) 0,125 a 5(1,2) 4 

Ferro galvanizado 0,015 a 2(2) 3 

Nota: 
(1) Porto, 2000.  
(2) Azevedo Netto et al., 1999. 
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Quadro 5.10 -  Critério de pontuação para a variável formação do biofilme nas 
paredes dos tubos. 

Material do tubo Pontuação associada 

PVC (classe 15) 1 

Cimento Amianto (classe 15) 2 

Ferro Dúctil (classe K-7) 3 

Ferro galvanizado 4 

 

Para a sub-variável consumo de cloro, a valoração dos perigos teve por base o 

estudo de Kiene et al. (1998) que avaliaram o consumo de cloro em tubos de 

materiais sintéticos e em tubos metálicos e concluíram que o consumo de cloro em 

tubos metálicos é maior do que em tubos sintéticos, devido ao excessivo consumo do 

cloro em depósitos originados da corrosão. O Quadro 5.11 descreve os valores de 

riscos atribuídos aos tubos da rede de distribuição de Itatinga 

 

Quadro 5.11 -  Critérios de pontuação para a variável consumo de cloro em 
tubulações. 

Material do tubo Pontuação associada 

PVC (classe 15) 1 

Cimento Amianto  (classe 15) 2 

Ferro Dúctil  (classe K-7) 3 

Ferro Galvanizado  4 

 

Os perigos associados a cada uma das sub-variáveis foram agrupados e, 

através de uma escala de ponderação baseada no Método de Análise Hierárquica, 

foram calculados os perigos relacionados aos materiais das tubulações. O resumo da 

pontuação dos perigos associados a falhas, fricção, formação de biofilme e consumo 

de cloro são mostrados no Quadro 5.12. 
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Quadro 5.12 -  Resumo da pontuação dos perigos segundo as variáveis que 
foram usadas para caracterizar os materiais das tubulações. 

Material do tubo Falha Rugosidade Consumo 
de Cloro 

Formação 
de biofilme 

PVC 1 1 1 1 

Cimento Amianto  4 3 3 3 

Ferro Dúctil  3 4 4 4 

Ferro Galvanizado 4 4 4 4 

 

b) Diâmetro dos tubos 

A pontuação associada ao diâmetro das tubulações se baseou nos estudos de 

Cooper et al. (2004) e Kiene et al. (1998) que revelaram que as tubulações de grande 

diâmetro são menos suscetíveis a falhas em comparação com as de menor diâmetro. 

Foi adotado para o diâmetro de 300 mm, que diferencia a rede primária e as redes 

secundárias, uma pontuação de perigo igual a 1 e uma gradação arbitrária para tubos 

de menor diâmetro (maior perigo). Tubulações com diâmetro de 125 mm foram 

pontuadas com valor 4 pois, atualmente não são fabricados tubos para rede de 

distribuição com este diâmetro. Assim a valoração de risco adotada, considerando a 

variável diâmetro das tubulações, pode ser vista no Quadro 5.13. 

 

Quadro 5.13 -  Critérios para pontuação da variável diâmetros das tubulações 

Diâmetro dos tubos (mm) Pontuação associada 

 50 4 

75 3 

100 3 

125 4 

150 2 

200 2 

250 2 

300 1 
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c) Comprimento da tubulação 

Conforme reportam Godfrey et al. (2002) a vulnerabilidade de um tubo está 

diretamente relacionada ao seu comprimento e, baseado nos estudos desenvolvidos 

por Ballantyne and More (1995) e Geldreich (1996), foi adotado um maior valor de 

vulnerabilidade para as tubulações de maior comprimento. As tubulações de 100 

metros de extensão foram considerados menos vulneráveis do que as tubulações com 

300 metros de extensão. A escolha dos limites de comprimento de tubos entre as 

diferentes categorias de perigo é característica própria de cada sistema; neste estudo 

foi adotado o valor de 120,00 m – comprimento médio entre duas ruas paralelas 

como o valor mínimo e, portanto, representa situação de menor perigo. As demais 

categorias foram arbitradas como múltiplos deste valor. O Quadro 5.14 mostra a 

associação feita entre quatro faixas de comprimento de rede e suas respectivas 

categorias de perigo. 

 

Quadro 5.14 -  Critérios para pontuação de perigos associados ao comprimento 
das tubulações 

Comprimento das tubulações (m) Valor do perigo associado 

 120,00 m 1 

120 < L  240 2 

240 < L  360 3 

L > 360 4 

 

d) Idade da tubulação 

Herz (1998) relata ser difícil prognosticar quanto tempo as redes vão durar e 

com que freqüência falhariam, pois existe forte dependência em relação ao material 

dos tubos. É preciso conhecer o histórico das falhas para ser possível estabelecer a 

predição da vida útil dos diferentes materiais dos tubos a curto prazo definida como 

um tempo de vida inferior e a longo prazo - tempo de vida superior. Exemplos do 

modelo proposto por Herz (1998) são mostrados no Quadro 5.15. 

 

Metodologia

361



 362

Quadro 5.15 -  Relação entre material e idade da tubulação  

Material da tubulação Limite Inferior (anos) Limite Superior (anos) 

Aço e Ferro Galvanizado  10 40 

PVC 15 50 

Polietileno de Alta Densidade 20 50 

Ferro Fundido 30 70 

Cimento Amianto 40 70 

Ferro Dúctil  60 100 

Fonte: adaptado de Herz and Lipkow, 2002. 

 

A partir dos estudos de Herz (1998) e Herz and Lipkow (2002), foi construído 

o Quadro 5.16 no qual estão relacionados idade das tubulações e os perigos 

associados a ela. Para o cimento amianto não foi seguido este critério pois este 

material já se encontra em desuso e foi adotado critério semelhante ao PVC. 

Considerando que os trechos indicados nos intervalos constituem situações críticas 

foi elaborada uma escala de perigo arbitrária para cobrir as lacunas existentes nos 

intervalos em que ainda não há informação disponível. 

 

Quadro 5.16 -  Critérios para pontuação de perigos em função da idade da 
tubulação. 

Fonte: adaptado de Herz. 1998 e Herz e Lipkow, 2002. 

0     5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

HERZ

RISCO 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4

HERZ

RISCO 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4

HERZ

RISCO 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4

HERZ

RISCO 1 2 3 3 4 4 4 4 4 4

AÇO                         
FERRO GALVANIZADO

Período de tempo após a implantação da tubulação (anos)

EstudosTubulação

PVC

CIMENTO AMIANTO

FERRO DÚCTIL
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5.3.2.2.2 Vulnerabilidade Hidráulica 

Para descrever a integridade hidráulica do sistema foram escolhidos os 

seguintes indicadores: vazamentos, perdas e pressões na rede de distribuição da água. 

Para caracterizar estas variáveis os dados foram coletados diretamente do setor de 

operações da SABESP. As informações utilizadas nesta avaliação foram: 

− Relatório de consertos de vazamentos e rompimentos na rede; 

− Relatório do programa de controle de perdas; 

− Boletim do serviço de atendimento ao consumidor quanto à reclamações 

de água que se apresentavam fora de conformidade com as normas 

vigentes; 

− Cadastro técnico da rede de distribuição de água. 

 

A partir dessas informações a rede de distribuição de água de Itatinga foi 

modelada através do programa de computador EPANET (LNEC, 2002). Os dados 

obtidos serviram para detectar áreas com problemas de pressão e desabastecimento. 

Estas informações foram posteriormente verificadas junto à área de serviço de 

atendimento ao consumidor para identificar áreas com reclamação de 

desabastecimento e problemas com a qualidade da água apontadas pelos 

consumidores junto ao serviço de atendimento da SABESP. 

 

a) Vazamentos 

As informações sobre vazamentos envolveram tanto os vazamentos que 

ocorreram diretamente na rede de distribuição como também aqueles relacionados à 

ligação predial. Em função da quantidade de vazamentos ocorridos em cada trecho 

da rede de distribuição foi adotada a escala de risco indicada no Quadro 5.17. 

 

b) Perdas 

Segundo USEPA (2006b) sistemas de distribuição com elevados índices de 

perdas, altas taxas de vazamentos e suscetibilidade à pressões baixas ou negativas 

têm maior potencial para intrusão de contaminantes. 
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Quadro 5.17 -  Critérios para pontuação de perigos associados à variável 
vazamentos ocorridos durante o ano de 2008. 

Quantidade de Vazamentos no trecho Pontuação associada 

0 1 

1 ou 2 2 

3 ou 4 3 

5 ou mais 4 

 

Para quantificar os riscos devido às perdas de água foi utilizado como 

indicador o índice de perdas (IP) calculado pela equação 5.1: 

 

100x
mêsporproduzidoáguadeVolume

mesporconsumidaáguadevolumemêsporproduzidoáguadeVolume
IP

−
=

  equação 5.1 

 

Baseado em Marka (2004) e Tardelli Filho (2004) foi elaborado a 

classificação de perigo indicada no Quadro 5.18. 

 

Quadro 5.18 -  Critérios para pontuação de perigos associados a perda de água 
no sistema. 

Valores de Perdas (%) Pontuação associada 

IP < 20% 1 

20 < IP < 27 2 

27 < IP < 40 3 

IP > 40 4 

 

Este critério para pontuação de risco diz respeito à área em que o índice foi 

medido e ele foi usado em todos os trechos de tubulação daquela região. Esta região 

pode ser representada pelo distrito pitométrico, zona de abastecimento, setor de 

abastecimento ou por todo o sistema de abastecimento de água. Quanto menor a 

região analisada, melhor é a possibilidade de caracterizar os perigos. 
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c) Pressão 

Segundo USEPA (2006b) o monitoramento das pressões em partes do sistema 

de distribuição possibilita identificar alterações indesejáveis de pressão que podem 

levar a entrada de contaminantes no sistema de distribuição. Trechos da rede 

distribuição que operam com pressões baixas ou negativas estão vulneráveis a 

contaminação externa. O conhecimento de eventos que levam a alterações 

significativas de pressão podem ajudar no melhor entendimento do problema e, 

assim, prevenir a sua ocorrência (LeChevallier et al., 2002). Segundo USEPA 

(2002a) é possível inferir que pressões baixas ou negativas em trechos da rede de 

distribuição de água são indicadores eficazes de locais com alta probabilidade de 

contaminação. 

Assim, para avaliar os riscos decorrentes da pressão no sistema de 

distribuição de água foram consideradas as seguintes pressões: 

PMS : Pressão máxima de serviço – pressão interna máxima, incluindo transiente 

hidráulico, que uma tubulação pode suportar em serviço. 

Pmin :  Pressão mínima na rede de distribuição de água conforme prescrito na 

norma brasileira NBR 12.218:1994 cujo valor e de 100 kPa ou 10 mca; 

Pmax :  Pressão máxima na rede de distribuição de água conforme prescrito na 

norma NBR 12.218:1994 cujo valor é de 500 kPa ou 50 mca 

 

A Figura 5.6 mostra a escala valores de perigos para estas pressões e que foi 

adotada neste estudo. 

 

Critérios de Risco

Faixa de pressão segundo a NBR 4 4

Faixa de pressão em que a rede está sujeita intrusões 4 4

Faixa de pressão em que a tubulação encontra-se acima da 
pressão máxima suportável

1 4

Somatório 9 12

RISCO ASSOCIADO 4 4

0 Pmin Pmáx PMS

1

2

21

3

3

3 1 2

2

1

3

7 5 6

 

Figura 5.6 -  Escala de valores de vulnerabilidade associada as pressões nas 
tubulações da rede. 
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Esta escala de valores foi utilizada considerando as duas situações de pressão 

que ocorrem durante a operação da rede de distribuição: 

Pd : pressão dinâmica na rede de distribuição de água conforme definida no item 

4.19.13; 

Pe : pressão estática na rede de distribuição de água conforme definida conforme 

4.19.13; 

 

A Figura 5.7 mostra a pontuação dos perigos associados as pressões na rede 

de distribuição para diversas situações de operação do sistema. 

 

Pd < 0 4

0 < Pd < Pmin 3

Pmin < Pd < Pmax 1

Pmax < Pd < PMS 2

Pd > PMS 4

Escala de perigo :

- Se vulnerabilidade (Vh ou Vv) igual a 4 - situação de ALTO RISCO independente do outro fator.

- Se  Vdin x Vest = 1 - MUITO BAIXO PERIGO

- Se  1 < Vdin x Vest < OU = 4 - BAIXO PERIGO

 - Se  4 < Vdin x Vest < OU = 9 - MÉDIO PERIGO

Condição hidraulica impossível

Vdin

4 3 1 2 4

Vest
Vulnerabilidade (Vi)

Pressão Dinâmica 
(mca)

4

9 3

1

6

2

Pe>PMSPe < 0

Pressão Estática (mca)

0<Pe<Pmin Pmin<Pe<Pmax Pmax<Pe<PMS

 

Figura 5.7 -  Critérios para pontuação de perigos relacionados as pressões 
encontradas na rede de distribuição. 

 

5.3.2.2.3 Vulnerabilidade da qualidade da água 

Os dados usados para avaliar a vulnerabilidade da qualidade da água foram 

obtidos diretamente dos relatórios de controle da qualidade da água da operadora do 

sistema (SABESP) e dos relatórios do Programa Nacional de Vigilância da 

Qualidade da Água para Consumo Humano, obtidos na Secretaria Municipal de 

Saúde de Itatinga. 

Os indicadores foram escolhidos exclusivamente para caracterizar a água 

distribuída sob a ótica dos riscos microbiológicos. Assim, baseado em USEPA 
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(2006b), foram escolhidos os indicadores: coliformes totais, E. coli, residual do 

desinfetante, pH e turbidez. 

Como não era factível obter dados de todos os trechos da rede de distribuição, 

na caracterização dos perigos foram considerados os setores de abastecimento como 

unidade de análise. Desta forma a não conformidade encontrada no resultado das 

amostras laboratoriais serviu para caracterizar toda a zona ou setor de abastecimento. 

Os critérios usados para a avaliação de risco foram baseados principalmente na 

legislação sanitária vigente e relacionada ao assunto (BRASIL, 2004) e 

complementados com informações obtidas na literatura técnica 

 

a) Turbidez 

O Padrão de Potabilidade descrito em Brasil (2004) foi utilizado para 

estabelecer o critério de avaliação de risco para a turbidez da água na rede de 

distribuição. Segundo o Padrão de Potabilidade a turbidez na rede de distribuição de 

água deve ser inferior a 5,0 UT, portanto, valores acima deste foram considerados 

perigosos. Foi considerado que o aumento dos perigos está diretamente relacionado a 

elevação do valor da turbidez, foi arbitrada a pontuação indicada no Quadro 5.19. 

 

Quadro 5.19 -  Critérios para pontuação de perigos associados a Turbidez da 
água encontrada na rede de distribuição 

Situação encontrada Pontuação associada 

Turbidez em qualquer ponto da rede de distribuição 
for maior ou igual a 5,0 UNT 

4 

Turbidez em qualquer ponto da rede de distribuição 
estiver no intervalo de 5,0 < [turbidez] ≤ 4,0 UNT 

3 

Turbidez em qualquer ponto da rede de distribuição 
estiver no intervalo de 4,0 < [turbidez] ≤ 2,0 UNT 

2 

Turbidez em qualquer ponto da rede de distribuição 
for menor que 2 UNT. 

1 
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b) Residual de cloro (desinfetante) e o pH 

Considerando que a eficácia do cloro como desinfetante depende entre outros 

fatores do pH, a pontuação dos perigos para o residual do desinfetante foi baseada na 

Figura 5.8 obtida em Butterfield and Wattie (1946) apud Rossin (1987) que apresenta 

valores de residuais mínimos de cloro livre para ação bactericida em águas para 

consumo humano. Observe que os valores indicados na Figura 5.8 estão em 

conformidade com o Padrão de Potabilidade (Brasil, 2004) que, prescreve a 

necessidade da manutenção - de no mínimo, 0,2 mg/L - em qualquer ponto da rede 

de distribuição e recomenda que a cloração seja feita em pH inferior a 8,0. 

 

 

Figura 5.8 -  Residual mínimo de cloro livre para ação bactericida. 
Fonte: Butterfield and Wattie, 1946 apud Rossin, 1987. 

_______________ 

Butterfield, C.T. and Wattie, E. (1946)  Influence of pH and temperature on survival 

of coliforms and enteric pathogens when exposed to chlorine. Public Health Report., 

61-157. 
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A partir das informações contidas na Figura 5.8 foi proposta a gradação de 

risco mostrada na Figura 5.9. 

 

 

Figura 5.9 -  Pontuação de perigos relacionados ao Residual de Cloro Livre e 
pH. 

 

c). Coliformes Totais e E. coli 

Os coliformes totais e E. coli aqui considerados são bactérias do grupo 

coliforme definidos segundo a norma de qualidade da água para consumo humano 

vigente (BRASIL, 2004). 

O critério adotado prescreve que a água distribuída deveria estar em 

conformidade com o padrão microbiológico definido pelo Padrão de Potabilidade 
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(BRASIL, 2004). O sistema de abastecimento de água de Itatinga analisa mais de 4 

amostras de água por mês e portanto, os critérios de perigo foram definidos conforme 

mostra o Quadro 5.20. 

 

Quadro 5.20 -  Critério para pontuação de perigos relacionados as variáveis 
Coliformes Totais e Escherichia coli. 

Forma de Controle de 
Qualidade da Água pela 

Operadora (1) 

Presença ou Ausência de 
Coliformes Totais Pontuação associada 

Sem controle de qualidade  4 

Com controle da qualidade 

Presença de Coliformes 
Totais em 95% das 
amostras 

4 (2) 

3 (3) 

Ausência de Coliformes 
Totais em 95% das 
amostras 

4 (2) 

2 (3) 

Ausência de Coliformes 
Totais em 100% das 
amostras 

1 

Nota: 

(1) O controle de Qualidade da Água aqui considerado diz respeito ao conjunto de 

atividades exercidas de forma contínua pelo responsável pela operação do 

sistema, atividades essas destinadas a verificar se a água fornecida à população é 

potável em relação ao parâmetro analisado (coliforme total) e se ela assegura esta 

condição. Pode ser entendido também como o sistema que atende aos Padrões de 

Potabilidade para o parâmetro coliforme total. 

(2) Amostras com resultados positivos para coliformes totais e com resultado 

positivo nas análises para Escherichia coli ou, coliformes termotolerantes, com 

verificação e confirmação dos resultados positivos. 

(3) Amostras com resultados positivos para coliformes totais e com resultado 

negativo nas analises para Escherichia coli ou coliformes termotolerantes, com 

verificação e confirmação dos resultados positivos. 

Fonte: Brasil, 2004. 
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5.3.2.2.4 Suscetibilidade 

Na avaliação de suscetibilidade da população de Itatinga foi utilizado um 

indicador substituto que possibilitou identificar as áreas mais pobres de Itatinga que, 

segundo Godfrey e Howard (2005b) constituem a população de risco em termos de 

contaminação da água para consumo humano. 

Foi escolhido o “Índice Paulista de Vulnerabilidade Social” por ser um 

indicador abrangente isto é, baseado em diversas variáveis, para descrever a condição 

socioeconômica de toda a comunidade - e, ao mesmo tempo; específico, pois traz a 

análise da comunidade a nível de setores censitários (conjunto de aproximadamente 

200 residências) (SEADE, 2008b). Por outro lado, não foi preciso identificar parcelas 

da comunidade que utilizam outras fontes de abastecimento que não o sistema 

público de abastecimento de água, pois, o sistema de Itatinga possui alto índice de 

atendimento (próximo a 100%). 

Este indicador, na avaliação das condições socioeconômicas, não considera 

como variáveis o acesso ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário. 

Assim, foram evitados os problemas devidos à dupla contagem do efeito da água e 

esgotamento sanitário nas avaliações das condições socioeconômicas e de perigos a 

serem feitas. 

Os indicadores que compõem o IPVS são: 

− População total; 

− Percentual da população; 

− Domicílios particulares; 

− Tamanho médio do domicílios - em pessoas; 

− Responsáveis pelo domicílio alfabetizados (%); 

− Responsáveis pelo domicílio com ensino fundamental completo (%); 

− Anos médios de estudos do responsável pelo domicílio; 

− Rendimento nominal médio do responsável pelo domicílio – em reais de julho de 

2000. 

− Responsáveis com renda de até 3 salários mínimos (%); 

− Responsáveis com idade entre 10 e 29 anos (%); 

− Idade média do responsável pelo domicílio – em anos; 

− Mulheres responsáveis pelo domicílio (%), e 

− Crianças de 0 a 4 anos no total de residentes (%). 
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A adoção do “Índice Paulista de Vulnerabilidade Social – IPVS” foi 

estratégico por tratar a análise das comunidades pobres de forma abrangente e por 

não considerar apenas como atributos a renda ou a capacidade do indivíduo ou 

comunidade na aquisição de bens de consumo. O IPVS não se limita a considerar a 

pobreza como simples privação de renda, ele leva em conta também fatores como a 

escolaridade e o ciclo familiar. 

A informação usada para medir a vulnerabilidade social teve com fonte os 

resultados do universo do censo demográfico, o qual foi analisado por setor 

censitário. Este agrupamento impede que a análise da vulnerabilidade seja feita na 

escala de famílias e domicílios; na realidade é considerada a vulnerabilidade das 

áreas nas quais estão localizados essas famílias e domicílios. Contudo, não foi 

medida a vulnerabilidade do território, mas sim, a da população residente naquelas 

áreas. 

No presente trabalho, a opção foi agregar os seis grupos de vulnerabilidade 

social detalhada no IPVS em quatro grandes grupos. Este reagrupamento reduz a 

diversidade e a riqueza de situações de vulnerabilidade social porém, facilita a 

comparação entre os grupos, além de simplificar a comparação posterior com os 

demais fatores de perigos. 

A partir dos dados agregados do IPVS, foi possível adotar a pontuação para a 

suscetibilidade indicada no Quadro 5.21. 

Foi preciso também definir a quantidade de pessoas suscetíveis expostas aos 

perigos estudados. Uma vez que a rede de distribuição de Itatinga é do tipo mista, foi 

considerado que qualquer evento de contaminação poderia atingir todo setor de 

abastecimento e, portanto, toda a população residente ali estaria sujeita à 

contaminação. 

 

5.3.2.3 Ponderação dos Riscos 

Na ponderação dos perigos/riscos foi adotado o Método Analítico de 

Hierarquização, técnica matemática que permite ao analista a tomada de decisões a 

partir de múltiplos critérios; isto é, realizado através da estruturação hierárquica do 

problema e por uma seqüência de julgamentos, através da comparação por pares 

(GOMES et al., 2004). 
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Quadro 5.21 -  Associação entre vulnerabilidade social e suscetibilidade 

Vulnerabilidade Social 
segundo o IPVS 

Vulnerabilidade Social 
Agregada nesta estudo 

Pontuação definida para 
a suscetibilidade da 

população aos perigos 

Muito Alta 
Alta 4 

Alta 

Média Média 3 

Baixa Baixa 2 

Muito Baixa 
Muito Baixa 1 

Nenhuma vulnerabilidade 

 

Foi utilizado o procedimento indicado na Figura 5.10 para a obtenção dos 

pesos relativos dos fatores, variáveis e sub-variáveis indicadas no fluxograma da 

Figura 5.3 e que estão descrito abaixo: 

 

1. Estabelecer a hierarquia entre fatores, variáveis e sub-variáveis; 

2. Desenvolver comparações por pares dos fatores, variáveis e sub-variáveis; 

3. Preparar uma matriz de julgamento para os fatores, variáveis e sub-variáveis; 

4. Calcular o vetor prioridade por fatores, variáveis e sub-variáveis; 

5. Comparar as alternativas; 

6. Calcular os vetores prioridades para as alternativas; 

7. Avaliar a consistência dos julgamentos por pares de fatores, variáveis e sub-

variáveis; 

8. Calcular o peso ou classificação relativa. 

 

A comparação por pares de fatores ou variáveis do mesmo nível hierárquico 

utilizou a Escala Fundamental de Saaty apresentada no Quadro 5.22 (GOMES et al., 

2004). 
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Figura 5.10 -  Procedimento para obtenção dos pesos relativos para cada fator, 
variável e sub-variável de risco. 

Fonte: adaptado de Vairavamoorthy et al., 2006. 
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Quadro 5.22 -  Escala Fundamental de Saaty para comparação entre pares de 
variáveis. 

Valor Importância relativa Expressão Verbal 

1 Igual importância 
Os dois elementos (variáveis ou sub-
variáveis contribuem igualmente para o 
objetivo. 

3 Importância pequena de 
um sobre o outro 

A experiência e o julgamento favorecem um 
critério em relação ao outro. 

5 Importância grande ou 
essencial 

A experiência e o juízo favorecem 
fortemente um critério em relação ao outro. 

7 Importância muito grande 
ou demonstrada 

Um critério é muito favorecido em relação 
ao outro. Pode ser demonstrado na prática. 

9 Importância absoluta 
A evidência favorece um critério em relação 
ao outro com mais alto grau de certeza 

2,4,6,8 Valores intermediários 
Quando se procura uma condição de 
compromisso entre duas definições acima. 

Fonte: adaptado de Gomes et al., 2004. 

 

5.3.2.2.4 Desenvolvimento da Matriz de Risco 

A matriz de risco inicial foi construída a partir dos fatores de risco: perigo, 

vulnerabilidade e suscetibilidade, cada qual com suas variáveis e sub-variáveis e 

respectivos pesos conforme disposição hierárquica indicada na Figura 5.3. 

O objetivo da matriz de risco foi definir um risco para cada trecho da rede de 

distribuição de água de Itatinga. O uso de uma matriz numérica possibilitou estimar a 

vulnerabilidade para cada trecho da rede de distribuição através das variáveis e sub-

variáveis escolhidas e que foram pontuados segundo os critérios definidos no item 

5.3.2 e ponderadas a partir dos pesos estabelecidos no Processo de Análise 

Hierárquica. O produto final da matriz de avaliação de risco forneceu a base para a 

elaboração do Mapa de Risco. 

 

5.3.3 Elaboração do Mapa de Risco 

O mapa de risco foi definido neste estudo como mapa topográfico, de escala 

variável, no qual são assinalados riscos específicos conforme sua gravidade, 

severidade ou probabilidade de ocorrência. 
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O objetivo do mapeamento de risco foi identificar geograficamente áreas ou 

trechos da rede de distribuição de água de Itatinga que apresentavam maior risco de 

contaminação microbiológica. A combinação de dados de campo coletados durante a 

fase de descrição do sistema associados aos resultados obtidos na avaliação de risco 

foram usados para compor o mapa de risco final da rede de distribuição de água de 

Itatinga. 

 

5.3.4 Priorização dos riscos 

Conforme relatam WHO (2004a), Godfrey and Howard (2004) e Deere 

(2001) deve ser definido um limite acima do qual todos os perigos requerem atenção 

imediata, pois não tem sentido destinar grandes esforços para abordar riscos muito 

pequenos. 

Em função do critério de classificação de riscos adotados foi definido pelo 

autor um limite para os perigos acima do qual era necessária atenção imediata. A 

adoção de um sistema de pontuação semiquantitativo aliado a adoção de limites para 

os perigos permitiu que fossem estabelecidas a ordem de prioridade das medidas de 

controle correspondentes aos riscos mais significativo. Foi adotado a escala de 

prioridades indicada na Figura 5.11 e detalhada no Quadro 5.12. 

 

Figura 5.11 -  Escala para priorização de perigos. 
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Quadro 5.23 -  Escala adotada de priorização dos riscos. 

Escala de Priorização 
dos perigos 

Observações 

Perigos que requerem maior 
atenção 

São os perigos que exigem que sejam adotadas 
medidas de controle imediatas e prioritárias 
para controlar ou reduzir os riscos ao nível de 
Perigos que requerem atenção mediana ou 
baixa. 

Perigos que requerem atenção 
mediana 

São os perigos que exigem que sejam adotadas 
medidas de controle contudo estas medidas não 
tem caráter imediatas e devem ser efetivadas 
após o controle ou redução dos Perigos que 
requerem maior atenção. 

Perigos que requerem menor 
atenção 

São os perigos cujas medidas de controle devem 
ser efetivadas após a redução dos perigos que 
requerem atenção mediana terem sido 
controlados ou reduzidos. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 INTRODUÇÃO 

Os resultados aqui apresentados dizem respeito à aplicação do método proposto 

ao sistema de abastecimento de água de Itatinga, SP. Apesar de o método estar restrito à 

avaliação de riscos em redes de distribuição foi preciso descrever todo o sistema de 

abastecimento de água para haver melhor entendimento do contexto em que a avaliação 

de risco foi elaborada. 

 

6.2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O sistema de abastecimento de água de Itatinga, que atualmente atende 98% da 

população urbana, é composto de captação superficial, estação elevatória de água bruta, 

adução, uma unidade de tratamento de ciclo completo, unidades de reservação e rede de 

distribuição (SABESP, 2008b). 

A produção de água bruta provém da exploração de um manancial superficial - 

Rio Novo afluente do Rio Pardo cuja bacia hidrográfica cobre uma área de 4.668,26 

km², que representa 27,8% do total da área da Unidade de Gerenciamento dos Recursos 

Hídricos – 17 (SIGRH, 2007). O Rio Novo nasce na Serra de Botucatu, percorre região 

ocupada por pastagens e culturas de eucalipto e não recebe, até se aproximar de Itatinga, 

qualquer lançamento de esgoto doméstico de porte. 

A captação do Rio Novo é feita através de barragem de nível e poço de sucção, 

na margem esquerda do manancial está localizada a estação elevatória, equipada com 2 

conjuntos moto-bombas para recalque da água bruta até a ETA. 

A adutora de água bruta, opera por recalque, de ferro fundido, tem uma extensão 

total de 920 m e diâmetro de 200 mm (HIDRÓPOLIS, 1997). 

O tratamento de água é feito em uma unidade de ciclo completo, composta por 

dois módulos que operam em paralelo, cada módulo formado por um floculador 

hidráulico; dois decantadores de fluxo laminar; quatro filtros rápidos por gravidade, de 

escoamento descendente com lavagem de cada filtro feita com água proveniente dos 

demais filtros da bateria; desinfecção final através do uso de cloro gasoso e fluoretação 

– feita com ácido fluorsilícico. A capacidade nominal da ETA é de 40 L/s. A estação de 

tratamento usa sulfato de alumínio em pó como coagulante e hidróxido de cálcio (cal) 

para a alcalinização da água e correção do pH final. A ETA, em média, funciona 20 

horas por dia. Toda a água tratada é encaminhada para um tanque de contato, no qual é 
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feita a desinfecção final e, também, é poço de sucção da estação elevatória de água 

tratada (EEAT). 

A adutora de água tratada, de ferro fundido, com aproximadamente 3.000 m de 

extensão e diâmetro de 200 mm e a EEAT são responsáveis pelo abastecimento do 

Centro de Reservação do sistema. 

A partir do Centro de Reservação toda a água é distribuída para a cidade de 

Itatinga. O sistema conta com rede de distribuição com uma extensão aproximada de 55 

km e 100% das ligações são micromedidas (SABESP, 2008a e 2008b). A evolução do 

número de economias, ligações e de rede, durante os 4 trimestres de 2008, é mostrada 

na Tabela 6.1. 

 

Tabela 6.1 Dados Operacionais do Sistema de Abastecimento de Água de 
Itatinga – 2008. 

Trimestres 

(2008) 

Economias Total de 
Ligações 

Residenciais Comerciais Industriais Públicas Total 

1º.  4.328 414 23 57 4.822 4.754 

2º. 4.348 416 26 58 4.848 4.771 

3º. 4.392 415 26 58 4.891 4.835 

4º. 4.396 423 26 58 4.903 4.847 

Fonte: SABESP (2008a). 

 

Apesar da SABESP já possuir um esquema geral dos setores de abastecimento 

de água para Itatinga, a documentação técnica existente relacionada à rede de 

distribuição de água foi validada através de inspeção de campo. O esquema geral do 

sistema de abastecimento de água de Itatinga é mostrado na Figura 6.1. 

 

6.2.1 Descrição do sistema de distribuição de água 

O sistema de distribuição de água de Itatinga é composto por um centro de 

reservação, estações pressurizadoras e rede de distribuição de água. O Centro de 

Reservação, localizado na rua Major Prado, 980 é composto por 3 reservatórios com 

volume total de armazenamento disponível para 1.900 m³, na Tabela 6.2 são mostradas 

as suas principais características. 
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Tabela 6.2 Características físicas dos reservatórios – Itatinga - 2008. 

Denominação Tipo 
Volume 

(m³) Nível Máxima Nível Mínimo 

R – 1 Enterrado 300 871,30 868,50 

R – 2 Apoiado 600 874,00 870,00 

R – 3 Apoiado 1.000 874,00 870,00 

Total 1.900  

Fonte: HIDRÓPOLIS (1997) e SABESP (2008c). 

 

O sistema de distribuição de água de Itatinga é constituído por apenas um setor 

de distribuição, composto por quatro zonas de distribuição: zona baixa-1, zona baixa-2, 

zona alta-1 e zona alta-2. A distribuição do número de economias segundo as zonas de 

abastecimento para o último trimestre de 2008 estão detalhadas na Tabela 6.3. 

 

Tabela 6.3 Distribuição das economias segundo as zonas de abastecimento – 
Itatinga - 2008. 

Zona de 
abastecimento 

Economias 
Água % 

Cota mínima 
do Terreno da 

zona 

Cota Máxima 
do Terreno da 

 zona 

Baixa-1 2.929 61% 810,00 854,00 

Alta-1 1.446 29% 849,00 870,00 

Baixa-2 408 8% 812,14 848,00 

Alta-2 120 2% 847,87 856,78 

Total 4.903 100%   

Fonte: SABESP (2008a) e SABESP (2008c). 

 

A rede de distribuição de água é formada por tubulações de ferro fundido, PVC, 

fibrocimento e ferro galvanizado com diâmetros que variam entre 25 mm até 200 mm. 

A Tabela 6.4 mostra a distribuição dos diâmetros, materiais e zonas de abastecimento. 
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Tabela 6.4 Distribuição dos diâmetros e tubulações conforme material e zona 
de abastecimento – Itatinga - 2008. 

 
Fonte: HIDRÓPOLIS (1997) e SABESP (2008c). 
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A grande maioria da rede é simples e está assentada no leito carroçável, existe 

rede dupla somente no Jardim Parenti II, loteamento residencial localizado na zona 

baixa 1. A distribuição da rede de água conforme o tipo de assentamento está detalhada 

na Tabela 6.5. 

 

Tabela 6.5 Local e tipo de Assentamento da rede de distribuição de água de 
Itatinga 

Local de 
Assentamento 

Tipo Extensão 
(m) 

% 

Leito Carroçável Simples 51.615,00 96,00 

Calçada Dupla 3.563,00 4,00 

Total 55.178,00 100,00 

Fonte: SABESP (2008c) e HIDRÓPOLIS (1997). 

 

Os dispositivos de controle existentes na rede são de bloqueio, instalados em 

trechos estratégicos da rede ou para separar as zonas de abastecimento e dispositivos 

para descarga implantados em várias pontas de rede. 

O sistema de distribuição de água conta também com duas estações 

pressurizadoras (EPATs) de água tratada responsáveis por manter uma pressão mínima 

de 10 mca em toda a rede sob condições de máxima demanda de água. 

A EPAT-1 é responsável pelo abastecimento de zona alta-1 e está localizada no 

Centro de Reservação, utiliza o reservatório R-1 como poço de sucção e apresenta as 

seguintes características: 

- Tipo de bomba: centrífuga de eixo horizontal; 

- Marca: KSB 

- Modelo: ETA 80 – 33 – 1750 rpm – rotor: 300 mm 

- Potência do Motor: 20 cv 

- Quantidade: dois conjuntos que se alternam na operação (1 + reserva); 

 

A EPAT-2 está localizada na Rua Benedito Rodrigues de Barros, próximo à 

confluência com a Rua Augusto Furlaneto, no Núcleo Habitacional Vila Canaã e atende 
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exclusivamente à zona alta-2; a sucção das bombas é feita diretamente na rede na sub-

adutora que atende a zona baixa-2 e apresenta as seguintes características: 

- Tipo de bomba: centrífuga de eixo horizontal; 

- Marca: ABS 

- Modelo: 25160/31 – 3.450 rpm 

- Potência do Motor: 3 cv 

- Quantidade: dois conjuntos que se alternam na operação (1 + reserva); 

 

6.2.2 Identificação dos usos que é dado a água 

Em Itatinga não há grandes consumidores de água e as atividades industriais 

existentes não utilizam água em seus processos produtivos em quantidade suficiente 

para serem referidas como grandes consumidores. As várias formas de consumo de água 

encontradas no sistema de abastecimento de água de Itatinga podem ser assim descritas: 

- Uso doméstico: 

o Descargas de bacias sanitárias; 

o Asseio corporal; 

o Cozinha; 

o Bebida; 

o Lavagem de roupas; 

o Rega de jardins e quintais; 

o Limpeza geral; 

o Lavagem de automóveis; 

- Uso Comercial: 

o Lojas (sanitários e ar condicionado); 

o Bares e restaurantes (matéria-prima, sanitários e limpeza); 

o Postos e entrepostos (sanitários e limpeza); 

- Uso Industrial: 

o Água necessária para as instalações sanitárias, refeitórios etc.; 

- Uso Público: 

o Limpeza de logradouros públicos; 

o Irrigação de jardins públicos; 

o Limpeza de redes de esgoto sanitário; 

o Edifícios públicos, escolas e hospital; 
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o Instalações desportivas; 

o Estações ferroviária e rodoviária. 

 

Conforme mostra na Tabela 6.6, o consumo per capita médio de água calculado 

para 2008 foi de 117,00 L/hab.dia. Segundo Howard e Bartram (2003), um consumo per 

capita de 100 L/hab.dia, associado ao elevado índice de atendimento com rede de 

distribuição de água, permite classificar o sistema de abastecimento de água como de 

acesso ótimo e com baixo risco. 

 

Tabela 6.6 Produção e consumo de água no SAA de Itatinga - 2008. 

 

Fonte: SABESP (2008a) e SEADE (2004). 

 

Os serviços de saúde realizam atividades básicas e o único hospital existente não 

possui serviços de hemodiálise. Os casos mais complexos de doenças são encaminhados 

para o Hospital das Clinicas da UNESP em Botucatu. 

A Secretaria de Estado da Saúde semanalmente monitora os casos de doença 

diarréica aguda e, na Tabela 6.7, para o ano de 2008, eles estão apresentados segundo 

semana epidemiológica, faixa etária e plano de tratamento. 
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Tabela 6.7 Casos de diarréia aguda ocorridos em Itatinga em 2008 segundo 
faixa etária e plano de tratamento. 

Semana 
Epidemiológica 

Faixa Etária Plano de Tratamento 

< 1 1 a 4 5 a 9 10 + IGN Total A B C Total 

01 1 2 1 17 0 21 16 5 0 21 

02 0 2 1 12 0 15 11 4 0 15 

03 0 2 1 12 0 15 11 4 0 15 

04 0 8 6 18 0 32 28 4 0 32 

05 3 2 1 12 0 18 11 6 1 18 

06 2 6 6 12 0 26 17 9 0 26 

07 3 5 1 28 0 19 19 9 0 28 

08 1 2 4 17 0 24 17 7 0 24 

09 0 5 2 12 0 19 16 3 0 19 

10 1 5 1 5 11 23 17 6 0 23 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 0 6 1 10 0 17 13 4 0 17 

13 0 4 3 22 0 29 19 10 0 29 

14 0 5 5 15 0 25 21 4 0 25 

15 1 6 0 8 0 15 11 4 0 15 

16 2 3 1 8 0 14 12 2 0 14 

17 1 3 2 2 9 15 12 3 0 15 

18 0 1 0 14 0 15 12 3 0 15 

19 1 1 0 6 0 8 7 1 0 8 

20 1 3 5 4 0 13 11 2 0 13 

21 1 2 1 4 0 8 8 0 0 8 

22 0 2 2 5 0 9 9 0 0 9 

23 1 1 2 5 0 9 8 1 0 9 

24 3 3 1 7 0 14 10 4 0 14 

25 - - - - - - - - - - 

26 0 2 2 13 0 17 12 5 0 17 

27 0 4 4 32 0 41 32 9 0 41 

28 0 8 7 28 0 43 30 13 0 43 

29 1 7 5 33 0 46 38 8 0 46 

30 1 2 5 22 0 30 27 3 0 30 

31 2 10 4 18 0 34 28 6 0 34 

32 0 3 2 17 0 22 20 2 0 22 

33 0 0 3 20 0 23 21 2 0 23 

34 0 2 4 13 0 19 18 1 0 19 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Itatinga (2009). 
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Tabela 6.7 Casos de diarréia aguda ocorridos em Itatinga em 2008 segundo 
faixa etária e plano de tratamento (continuação). 

 

Semana 

Epidemiológica 
Faixa Etária Plano de Tratamento 

35 2 2 3 11 0 18 17 1 0 18 

36 2 1 2 15 0 20 18 2 0 20 

37 0 4 1 16 0 21 2 0 0 21 

38 3 1 3 12 0 19 16 3 0 19 

39 1 4 3 13 0 21 18 3 0 21 

40 3 8 3 16 0 30 25 5 0 30 

41 2 10 4 14 0 30 25 5 0 30 

42 1 14 7 26 0 48 43 4 1 48 

43 0 9 4 26 0 39 35 4 0 39 

44 0 4 3 19 0 26 25 1 0 26 

45 3 5 2 14 0 24 21 3 0 24 

46 1 6 4 11 0 22 19 3 0 22 

47 1 3 4 11 0 19 18 1 0 19 

48 0 3 1 10 0 14 13 1 0 13 

49 3 5 2 10 0 20 17 3 0 20 

50 1 7 2 15 0 25 21 4 0 25 

51 0 4 4 10 0 18 18 0 0 18 

52 0 4 0 12 0 16 13 3 0 16 

Total 49 211 136 710 11 1117 923 192 2 1117 

Nota: 
Tipo de tratamento A – Diarréia sem desidratação, paciente atendido com cuidados domiciliares. 

Tipo de tratamento B – Diarréia com desidratação, paciente em observação na sala de TRO (Terapia de 
Rehidratação Oral). 

Tipo de tratamento C – Diarréia com desidratação grave e com rehidratação endovenosa. 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Itatinga (2009). 

 

Durante o ano de 2008 foram observados dois surtos de doenças diarréicas cuja 

causa estaria relacionada à provável intoxicação alimentar: o primeiro ocorreu entre a 

28ª. e 29ª. semana epidemiológica sem gravidade; a maioria dos doentes era adulta 

(90%), e foi tratada no próprio domicílio com Terapia de Rehidratação Oral. Cerca de 

10% dos doentes fez uso de terapia de rehidratação oral e observação na unidade de 

saúde durante o tratamento. Na 42ª. semana epidemiológica um novo surto associado a 

alimentos ocorreu no distrito de Lobo, zona rural de Itatinga. 
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A Figura 6.2 mostra a evolução dos casos de diarréia, por semana 

epidemiológica, para a população de Itatinga durante o ano de 2008. 

 

 

Figura 6.2 - Evolução dos casos de diarréia verificados na população do município 

de Itatinga durante o ano de 2008. 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Itatinga (2009). 

 

O nível socioeconômico de Itatinga foi avaliado segundo o Índice Paulista de 

Vulnerabilidade Social. A análise das condições de vida de seus habitantes mostra que 

os responsáveis pelos domicílios auferiam, em média, R$525,00 - 64,3% ganhavam no 

máximo três salários mínimos, segundo dados do censo do IBGE de 2000. Esses 

responsáveis tinham, em média, 4,8 anos de estudo, 22,8% deles completaram o ensino 

fundamental, e 13,3% eram analfabetos. Em relação aos indicadores demográficos, a 

idade média dos chefes de domicílios era de 44 anos e aqueles com menos de 30 anos 

representavam 18,5% do total (SEADE, 2008b). 

As mulheres responsáveis pelo domicílio correspondiam a 16,0% e a parcela de 

crianças com menos de cinco anos equivalia a 10,9% do total da população. As 

situações de maior ou menor vulnerabilidade às quais a população se encontra exposta, 

estão resumidas nos seis grupos e áreas que constituem o IPVS, conforme mostra a 

Tabela 6.8. Na Figura 6.3 é apresentada a comparação desta distribuição por grupos, 

entre o município de Itatinga e o Estado de São Paulo. 
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Tabela 6.8 Indicadores que Compõem o Índice Paulista de Vulnerabilidade 
Social – IPVS para o município de Itatinga 2000. 

Indicadores 

Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 

Total 2 
Muito 
Baixa 

3 
 

Baixa 

4 
 

Média 

5 
 

Alta 

6 
Muito 
Alta 

População Total 1.412 649 1.311 8.750 3.300 15.442 

Percentual da População 9,1 4,2 8,6 56,7 21,4 100,0 

Domicílios Particulares 413 163 341 2.276 834 4.027 

Tamanho Médio do domicílio 
(em pessoas) 

3,3 4,0 3,9 3,8 3,9 3,8 

Responsáveis pelo Domicílio 
Alfabetizados (%) 

94,2 95,1 89,4 85,3 84,2 86,7 

Responsáveis pelo Domicílio 
com Ensino Fundamental 
Completo (%) 

38,5 37,4 23.2 20,2 19,4 22,8 

Anos Médios de Estudo do 
Responsável pelo Domicílio 

6,5 6,2 4,8 4,5 4,4 4,8 

Rendimento Nominal Médio do 
Responsável pelo Domicílio 
(em reais de julho de 2000) 

958,00 529,00 499,00 475,00 455,00 525,00 

Responsáveis com Renda de até 
3 salários mínimos (%) 

42,5 55,8 58,7 68,0 69,1 64,3 

Responsáveis com idade entre 
10 e 29 anos (%) 

8,5 15,3 21,4 18,2 23,9 18,5 

Idade Média do Responsável 
por Domicílio (em anos) 

53 41 41 44 42 44 

Mulheres responsáveis pelo 
Domicílio (%) 

26,4 15,3 13,2 15,9 12,4 16,0 

Crianças de 0 a 4 anos no Total 
de Residentes (%) 

7,4 7,7 12,0 10,9 12,6 10,9 

Nota: Em Itatinga não há setores censitários classificados no Grupo 1 – nenhuma vulnerabilidade. 

Fonte: SEADE (2008b). 

 

A seguir é detalhado cada grupo em função dos indicadores utilizados na 

composição do IPVS: 

 

Grupo 2 (vulnerabilidade muito baixa): 1.412 pessoas (9,1% do total). No 

espaço ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos 

responsáveis pelo domicílio era de R$958,00 e 42,6% deles auferiam renda de até três 

salários mínimos. Quanto a escolaridade, os chefes de domicílios apresentavam, em 

média, 6,5 anos de estudo, 94,2% deles eram alfabetizados e 38,5% completaram o 

ensino fundamental. Com relação aos indicadores demográficos, a idade média dos 

responsáveis pelos domicílios era de 53 anos e aqueles com menos de 30 anos 

representavam 8,5%. As mulheres chefes de domicílios correspondiam a 26,4% e a 
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parcela de crianças de 0 a 4 anos equivalia a 7,4% do total da população desse grupo 

(SEADE, 2008b). 

 

 

Figura 6.3 - Distribuição da População, segundo Grupos do Índice Paulista de 

Vulnerabilidade Social – IPVS – Estado de São Paulo e Município de 

Itatinga. 

Fonte: SEADE (2008b). 

 

Grupo 3 (vulnerabilidade baixa): 649 pessoas (4,2% do total). No espaço 

ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos responsáveis 

pelo domicílio era de R$529,00 e 55,8% deles auferiam renda de até três salários 

mínimos. A escolaridade dos chefes de domicílios era, em média, 6,2 anos de estudo, 

95,1% deles eram alfabetizados e 37,4% completaram o ensino fundamental. Com 

relação aos indicadores demográficos, a idade média dos responsáveis pelos domicílios 

era de 41 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 15,3%. As mulheres 

chefes de domicílios correspondiam a 15,3% e a parcela de crianças de 0 a 4 anos 

equivalia a 7,7% do total da população desse grupo (SEADE, 2008b). 

 

Grupo 4 (vulnerabilidade média): 1.331 pessoas (8,6% do total). No espaço 

ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos responsáveis 

pelo domicílio era de R$499,00 e 58,7% deles auferiam renda de até três salários 

mínimos. Quanto a escolaridade, os chefes de domicílios, em média, apresentavam 4,8 

anos de estudo, 89,4% deles eram alfabetizados e 23,2% completaram o ensino 
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fundamental. Com relação aos indicadores demográficos, a idade média dos 

responsáveis pelos domicílios era de 41 anos e aqueles com menos de 30 anos 

representavam 21,4%. As mulheres chefes de domicílios correspondiam a 13,2% e a 

parcela de crianças de 0 a 4 anos equivalia a 12,0% do total da população desse grupo 

(SEADE, 2008b). 

 

Grupo 5 (vulnerabilidade alta): 8.750 pessoas (56,7% do total). No espaço 

ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos responsáveis 

pelo domicílio era de R$475,00 e 68,0% deles auferiam renda de até três salários 

mínimos. Quanto a escolaridade, os chefes de domicílios apresentavam, em média, 4,5 

anos de estudo, 85,3% deles eram alfabetizados e 20,2% completaram o ensino 

fundamental. Com relação aos indicadores demográficos, a idade média dos 

responsáveis pelos domicílios era de 44 anos e aqueles com menos de 30 anos 

representavam 18,2%. As mulheres chefes de domicílios correspondiam a 15,9% e a 

parcela de crianças de 0 a 4 anos equivalia a 10,9% do total da população desse grupo. 

 

Grupo 6 (vulnerabilidade muito alta): 3.300 pessoas (21,4% do total). No espaço 

ocupado por esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos responsáveis 

pelo domicílio era de R$455,00 e 69,1% deles auferiam renda de até três salários 

mínimos. Em escolaridade, os chefes de domicílios apresentavam, em média, 4,4 anos 

de estudo, 84,2% deles eram alfabetizados e 19,4% completaram o ensino fundamental. 

Com relação aos indicadores demográficos, a idade média dos responsáveis pelos 

domicílios era de 42 anos e aqueles com menos de 30 anos representavam 23,9%. As 

mulheres chefes de domicílios correspondiam a 12,4% e a parcela de crianças de 0 a 4 

anos equivalia a 12,6% do total da população desse grupo (SEADE, 2008b). 

 

Os dados indicam que essa seja uma comunidade de baixa renda, em que mais 

de 2/3 da população possui elevada vulnerabilidade social e engloba os setores 

censitários que possuem as piores condições na dimensão socioeconômica (baixa e 

muito baixa). Nestes dois grupos foram encontrados chefes de domicílios que 

apresentavam, em média, os mais baixos níveis de renda e escolaridade. Concentra 

famílias mais velhas, com menor presença de crianças pequenas ou então, grupos com 

grande concentração de famílias jovens. A combinação entre chefes jovens, com baixos 
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níveis de renda e de escolaridade e presença significativa de crianças pequenas, torna 

este o grupo de maior vulnerabilidade à pobreza (SEADE, 2008b). 

A Figura 6.4 mostra o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social aplicado sobre 

os setores censitários do IBGE. Estes dados foram úteis para identificar e localizar estes 

usuários no setor de distribuição, além de auxiliar na caracterização da suscetibilidade 

do consumidor em relação à água contaminada. 

 

6.2.3 Análise do desempenho da rede de distribuição de água 

A rede de distribuição de água da cidade de Itatinga é caracterizada pela 

presença de vários núcleos habitacionais, implantados ao longo dos últimos 30 anos e 

cujas redes de distribuição foram incorporadas a rede da SABESP, conforme mostra a 

Figura 6.5. 

A análise do desempenho da rede de distribuição de água foi realizada 

considerando três aspectos: operacional, hidráulico e sanitário. Basicamente foram 

usadas as fontes de informação disponíveis no serviço de abastecimento de água 

(SABESP) e da vigilância sanitária – o Quadro 6.1 dá maiores detalhes da utilização de 

cada fonte segundo o aspecto a ser avaliado. 

 

Quadro 6.1 Fontes de Informação usadas na análise do desempenho do sistema 
de distribuição de água de Itatinga. 

Fonte de Informação 
Aspecto 

Operacional Sanitário Hidráulico 

Cadastro da rede de 
distribuição de água e Projetos 
existentes 

Sim Sim Sim 

Solicitações de Serviços Sim Sim Sim 

Relatório de Controle Sanitário 
da água de consumo humano 

Não Sim Não 

Relatórios da Vigilância da 
Qualidade da Água para 
consumo humano 

Não Sim Não 

Relatório sobre Perdas de 
Água no sistema de 
abastecimento de água 

Não Não Sim 
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Figura 6.4 - Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS) aplicado sobre os 
setores censitários do IBGE – Itatinga. 

Fonte: SEADE (2008b). 
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Figura 6.5 - Cronologia provável de implantação das redes de distribuição de água 
existentes na cidade de Itatinga. 

Fonte: SABESP (2008c). 
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6.2.3.1 Aspecto Operacional 

Foram utilizadas duas fontes de informação ligadas diretamente à área 

operacional da SABESP: as Solicitações de Serviços e o Cadastro Técnico da rede de 

distribuição de água de Itatinga. No Cadastro Técnico foi possível obter informações 

sobre a configuração das rede e, também, informações sobre: material, diâmetro, 

localização, idade das tubulações que a compõe. Nas solicitações de Serviços estão 

descritas a maior parte das atividades realizadas pela SABESP na operação do sistema 

de saneamento de Itatinga (água e esgoto). Este estudo utilizou o ano de 2008 como 

período de análise das informações – foram examinadas 5.635 solicitações de serviços 

(SSs), ou seja 100% das SSs emitidas, das quais 1.176 - 21% do total - estavam 

relacionadas diretamente ao objeto deste estudo – Tabela 6.9. 

 

Tabela 6.9 Solicitações de Serviços examinadas neste estudo – Itatinga - 2008. 

Ítem Descrição dos Serviços Qtde %

1 SS's de interesse para esta pesquisa 1.176 20,87%

2 SS's de outros serviços 4.459 79,13%

5.635 100%TOTAL

Fonte: SABESP (2008d). 

 

As solicitações de serviço de interesse neste estudo foram analisadas 

detalhadamente e agrupadas conforme o tipo de serviço realizado e do interesse desta 

pesquisa, como mostra a Tabela 6.10. 

 

Tabela 6.10 Serviços de interesse para este estudo. 

Ítem Descrição dos Serviços Qtde %

1 Vazamentos na rede de distribuição de água 30 2,55%

2 Reclamações de Falta de Água 29 2,47%

3 Reclamações quanto a qualidade da água ("água suja") 4 0,34%

4 Serviços de geofonamento da rede de distribuição de água 15 1,28%

5 Consertos e reparos nas ligações de água 806 68,54%

6 Remanejamentos da rede de distribuição de água 1 0,09%

7 Descargas na rede de distribuição de água 291 24,74%

1.176 100%TOTAL

Fonte: SABESP (2008d). 
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A análise detalhada das solicitações de serviços, permitiu observar vários 

procedimentos operacionais: 

• descrição dos serviços executados com indicação de hora, data e local dos serviços; 

• existência de uma rotina de descargas em pontos estratégicos da rede; 

• programa de substituição preventiva de hidrômetros; 

• realização de campanhas para detecção de vazamentos através de geofonamento; 

• a atenção dada aos clientes na ocorrência de reclamações quanto a desabastecimento 

e qualidade da água, com tomada de ações e a prestação de esclarecimentos; 

• rotina de exames prediais realizadas nas residências; 

• cuidado na manutenção de equipamentos e áreas – tais serviços também estavam 

indicados nas SSs, porém não foram objeto de detalhamento neste estudo. 

 

Entre os tipos de serviços de interesse pode ser observado que 70% das 

intervenções estavam relacionadas a vazamentos da rede e reparos nas ligações de água. 

A Tabela 6.11 descreve a distribuição das intervenções na rede e ligações de água 

realizadas durante o ano de 2008. 

 

Tabela 6.11 Distribuição das intervenções em vazamentos na rede e ligações de 
água – Itatinga - 2008. 

Item Descrição dos Serviços Qtde. % 

1 Consertos e reparos nas ligações de água 806 96,41% 

2 Vazamentos na rede de distribuição de água 30 3,59% 

TOTAL 836 100% 

Fonte: SABESP (2008d). 

 

Observa-se que a grande maioria dos reparos ocorreu nas ligações de água. 

Segundo Landi (1999), Pires et al. (2001) e Rocha et al. (2001) o que é devido, 

fundamentalmente, ao uso de materiais inadequados nas ligações prediais. Em função 

destes problemas, a SABESP revisou as especificações técnicas relativas aos materiais 

usados nas ligações; paulatinamente, tem substituído todas ligações de água. 
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Esta substituição planejada das ligações não foram considerados como 

intervenções neste estudo. A Tabela 6.12 apresenta a distribuição das intervenções 

segundo as zonas de abastecimento. 

 

Tabela 6.12 Distribuição das intervenções segundo as zonas de abastecimento – 
Itatinga - 2008. 

 

Fonte: SABESP (2008c) e SABESP (2008d). 

 

Considerando que o número de ligações ou economias é diferente para as 

diversas zonas de abastecimento, foi avaliada a taxa de reparos segundo o número de 

economias – este calculo é apresentado na Tabela 6.13. 

 

Tabela 6.13 Taxa de reparos nas ligações por economias de água para cada 
zona de abastecimento – Itatinga - 2008. 

 

 

A maior taxa de reparo para a zona baixa-2 é devida ao fato de as ligações 

prediais, assim como a rede de distribuição serem de implantação recente, o que 

justifica a presença de elevada concentração de problemas nesta área. Tal situação 

ocorreu, também, nas ligações realizadas a rede de distribuição da Rua Rizzieri Parenti 

– Vila União – zonas alta-1 e baixa-1. Contudo, esta taxa não se refletiu na Zona Alta-2, 

cujas ligações foram realizadas sob as mesmas condições. Uma provável explicação 

para este fato seria a zona alta-2 estar sujeita à menores pressões e, portanto, o material 

das ligações ser menos solicitado quanto sua resistência interna. 
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A Tabela 6.14 detalha a distribuição dos vazamentos na rede segundo o tipo de 

material utilizado e as zonas de abastecimento. 

 

Tabela 6.14 Distribuição dos vazamentos segundo o tipo de material da rede e 
as zonas de abastecimento – Itatinga - 2008. 

 

Fonte: SABESP (2008c) e SABESP (2008d). 

 

Apesar da Tabela 6.14 indicar que existe um predomínio dos vazamentos nas 

tubulações de PVC deve ser considerado, também, que há maior extensão de tubulações 

de PVC implantados em relação às demais. Assim, ao considerar o número de 

vazamentos para cada 1.000 metros de rede implantadas e relacioná-las às zonas de 

abastecimento foi possível construir a Tabela 6.15. 

 

Tabela 6.15 Número de vazamentos segundo o tipo de material da rede por 
1.000 metros de rede existente – Itatinga - 2008. 

 

 

Apesar de a quantidade de vazamentos ser maior na rede de PVC, ao considerar 

a quantidade de rede existente de cada material, as tubulações de ferro galvanizado 

apresentam valores de vazamentos superiores aos demais tipos de materiais, o que é 

devido a idade e ao próprio material - menos resistente à condições adversas, quando 
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comparado aos demais. A Figura 6.6 mostra a localização desses vazamentos na rede de 

distribuição de água existente. 

 

Figura 6.6 - Localização dos vazamentos na rede de distribuição de água de 
Itatinga em 2008. 

Fonte: SABESP (2008c) e SABESP (2008d). 
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Os vazamentos na rede foram avaliados, também, segundo o diâmetro das 

tubulações em que ocorreram os vazamentos como mostra a Tabela 6.16. 

 

 

Tabela 6.16 Vazamentos segundo a zona de abastecimento e o diâmetro das 
tubulações. 

 

Fonte: SABESP (2008c) e SABESP (2008d). 

 

 

Da forma similar a Tabela 6.16 foi elaborado a Tabela 6.17 que avalia 

vazamentos em relação à extensão das tubulações existentes na rede para conhecido 

diâmetro. 

 

 

Tabela 6.17 Número de vazamentos segundo o diâmetro da rede por 1.000 
metros de rede existente – Itatinga - 2008. 

 

Fonte: SABESP (2008c) e SABESP (2008d). 

 

 

A analise da Tabela 6.17 permitiu inferir que redes com diâmetros de 50 e 100 

mm são mais suscetíveis a vazamentos. Tal afirmação corrobora os estudos de Cooper 
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et al (2004) e Kienne et al. (1998), os quais reportam que tubulações de diâmetros 

superiores a 300 mm são menos suscetíveis à falhas quando comparadas a tubulações de 

menor diâmetro. Contudo, a série histórica de dados utilizada é pequena, assim como o 

número de eventos informados, para ser possível afirmar qual diâmetro ou material é 

mais suscetível a vazamentos. Vale ainda observar que dos 5 vazamentos relatados na 

zona baixa-1, 3 deles ocorreram no mesmo trecho de rede, na Avenida Nossa Senhora 

de Fátima entre as ruas São Francisco e José di Piero. A rede de diâmetro de 100 mm e 

ferro fundido ali implantada, além de apresentar idade avançada, possui junta de 

chumbo, fatos que evidenciam que os problemas de vazamentos nessa tubulação são 

localizados e estão diretamente ligados ao material e idade da rede de distribuição. 

Outro serviço realizado rotineiramente pela operadora são as descargas na rede 

de distribuição de água. Essas descargas têm como objetivo retirar sujidades que são 

incorporadas à rede, fruto da corrosão nas tubulações metálicas, formação de biofilmes, 

material que penetra na rede durante operações de manutenção etc. Os pontos de 

descargas na rede estão indicados na Figura 6.7 e a periodicidade destas operações são 

mostradas na Tabela 6.18. 

As operações de descarga são concentradas principalmente na rede da zona 

baixa-1 e são justificadas pela grande quantidade de tubulações metálicas (ferro fundido 

e ferro galvanizado) ali presentes – tubulações de idade avançada e de fácil corrosão, 

suscetíveis a maior número de operações de reparo de vazamentos. Segundo AWWA 

(1992) a elevada freqüência com que estas operações são realizadas é um indicativo de 

áreas que apresentam problemas em relação a qualidade da água. O volume de água 

eliminado nestas operações de descargas é considerado como perdas de água e, 

portanto, influenciam o índice de perdas de todo o sistema. 

 

6.2.3.2 Aspecto Hidráulico 

Para análise do desempenho da rede de distribuição sob o aspecto hidráulico 

foram utilizadas informações originadas do Cadastro Técnico da rede de distribuição de 

água de Itatinga (SABESP, 2008c) e do Relatório sobre Perdas de Água (SABESP, 

2008e). 

O exame do Cadastro Técnico permitiu obter a configuração das redes e 

informações sobre a topografia local - diâmetro, material, comprimento das tubulações. 
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Figura 6.7 - Localização dos pontos de descarga da rede de distribuição de água de 
Itatinga em 2008. 

Fonte: SABESP (2008c) e SABESP (2008d). 
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Também foi possível calcular o índice de perdas do sistema para 2008, segundo 

a fórmula indicada na equação 5.1 que, neste caso, variou entre 33% a 53% com média 

de 39,71%, - para Marcka, (2004), Cornejo et al. (1999) e Tardelli (2004) estes valores 

são considerados elevados. No caso específico do sistema de Itatinga há forte indícios 

que o elevado índice de perdas esteja relacionado à grande quantidade de problemas de 

intervenções nos ramais e cavaletes das ligações, idade da rede e à elevada freqüência 

de descargas na rede. 

Ainda não há estudos a respeito do volume disponibilizado nas operações de 

descargas. 

Através de modelagem matemática foi simulada a condição de consumo máximo 

que ocorreu durante o ano de 2008. Esta simulação foi realizada para verificar o 

comportamento da rede de distribuição de água frente às demandas requeridas pelos 

consumidores. Neste caso foram utilizados os seguintes critérios: 

- No cálculo hidráulico das redes foi utilizado o programa computacional EPANET 

conforme já descrito na metodologia; 

- Os coeficientes de rugosidade absoluta (ε) adotados foram: 

o PVC - ε = 0,06 mm 

o Ferro Fundido - ε = 0,3 mm 

o Ferro Galvanizado - ε = 0,5 mm 

o Fibro-cimento - ε = 0,1 mm 

 

- Uso-se o consumo por economia de 745,65 L/economia.dia, valor médio anual que 

levou em consideração as perdas no sistema e foi calculado a partir dos dados 

indicados na Tabela 6.6. Desta forma foi buscado avaliar a rede de distribuição para 

uma situação ideal em que as perdas de água foram distribuídas por toda a rede. 

 

A Figura 6.8 mostra a localização das zonas de abastecimento de água, no 

Adendo A é mostrado o esquema hidráulico da rede de distribuição de água e no 

Adendo B os resultados das simulações cuja análise possibilitou obter informações 

sobre o comportamento hidráulico – pressões, velocidade e vazões - de cada trecho da 

rede de distribuição de água. 
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O Quadro 6.2 apresenta um resumo das principais observações obtidas desta 

simulação, segundo as zonas de abastecimento. 

 

Quadro 6.2 Comportamento hidráulico observado na RDA de Itatinga. 
Zona de 

abastecimento 
Comportamento Hidráulico 

Zona Baixa – 1 

- Trechos com pressão dinâmica mínima inferior a 10 mca – 
pressão mínima prevista na norma NBR 12.218 (ABNT, 
1994b). Estes trechos geralmente localizados próximos ao 
limite das zonas de abastecimento Alta-1 e Baixa-1; 

- Trechos com velocidades acima das descritas no       
Quadro 4.34, e altas perdas de carga que, por sua vez 
comprometem o abastecimento de água e justificam o 
aparecimento de locais com baixa pressão e reclamações 
de falta de água associadas. A excessiva velocidade 
também provoca o desprendimento de biofilmes, 
incrustações e tubérculos que normalmente se encontram 
aderidos a rede. O descolamento deste material aderido 
produz efeitos deletérios sobre a qualidade da água: 
aumento da turbidez, perda do residual de cloro, presença 
de coliformes e grande quantidade de bactérias 
heterotróficas. 

- Presença de pontas de rede isoladas (“pontas mortas”), 
locais em que há elevada probabilidade de acúmulo de 
sujidades. Esta afirmação é corroborada pela análise 
detalhada dos locais onde ocorreram reclamações de 
consumidores quanto a qualidade da água, vide Figura  – 
6.11; todas as reclamações procedem de áreas atendidas 
por trechos de rede onde há “pontas mortas”. 

Zona Alta-1 - Presença de pontas de rede isoladas (“pontas mortas”). 

Zona Baixa – 2 - Presença de pontas de rede isoladas (“pontas mortas”).. 

Zona Alta-2 

- Presença de pontas de rede isoladas (“pontas mortas”). 
- Ausência de reservatório para manter a pressão constante 

em situações em que há falta de energia elétrica para a 
operação da estação pressurizadora. Há possibilidade de 
ocorrência de pressões negativas nas áreas mais altas, 
quando ocorre falta de energia elétrica para a operação da 
estação pressurizadora. 

 

As reclamações dos consumidores quanto à falta de água também foram objeto 

de análise feita a partir da elaboração da Tabela 6.19 que indica em que zona de 

abastecimento elas ocorreram. 
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Tabela 6.19 Reclamações sobre falta de água – Itatinga – 2008. 

 

Fonte: SABESP (2008c) e SABESP (2008d). 

 

A Tabela 6.20 mostra a causa informada pela SABESP para o problema de 

desabastecimento. 

 

Tabela 6.20 Causa informada pela SABESP para a falta de água – Itatinga – 
2008. 

 

Fonte: SABESP (2008c) e SABESP (2008d). 

 

Os locais onde foram informados os problemas de falta de água foram mapeados 

e estão indicados na Figura 6.9. 
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Figura 6.9 - Localização dos imóveis onde foram feitas reclamações quanto a falta 
de água em Itatinga em 2008. 

Fonte: SABESP (2008c) e SABESP (2008d). 
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Foi possível observar que os problemas decorrentes do uso de materiais 

inadequados nas ligações domiciliares trazem transtornos ao consumidor como falta de 

água. Contudo, duas causas informadas são de maior relevância neste estudo: baixa 

pressão – que pode levar a situações de intrusão de contaminantes microbiológicos na 

rede - pontos F-2 e F-21 da Figura 6.8 - e “nenhum problema detectado” - F-1, F-4, F-7, 

F-9, F-17, F-18, F-14, F-22, F-26 e F-28 da mesma figura - que pode representar uma 

situação em que não há uma causa aparente para o problema. 

Pode ser observado que entre os locais onde há falta de água, existem vários 

pontos: F-3, F-4, F-12, F-14, F-25, F-22, F-27 e F-28 todos localizados nas zonas baixas 

1 e 2 e próximos aos limite com as zonas altas. Nestes locais geralmente ocorrem as 

menores pressões dentro das zonas de abastecimento e, portanto, são pontos suscetíveis 

à baixas pressões e falta de água. Este fato foi verificado quando foi efetuada a 

simulação hidráulica da rede de distribuição através do programa computacional 

EPANET. Os trechos de rede próximos a divisa entre as zonas de abastecimento baixa-1 

e alta-1, principalmente aqueles localizados na Rua Antonio Francisco da Silva entre as 

Ruas Pernambuco e São Francisco, apresentavam baixas pressões. 

A Tabela 6.21 mostra que material compõe a rede onde ocorrem falta de água e 

a Tabela 6.22 o diâmetro desta rede. 

 

Tabela 6.21 Material da rede em que ocorre falta de água – Itatinga – 2008. 

 

Fonte: SABESP (2008c) e SABESP (2008d). 

 

Resultados e Discussão

409



 

410 

Tabela 6.22 Diâmetro da rede em que ocorre falta de água – Itatinga – 2008. 

 

Fonte: SABESP (2008c) e SABESP (2008d). 

 

6.2.3.3 Aspecto Sanitário 

As informações utilizadas neste item foram obtidas basicamente de SABESP, 

(2008d), SABESP (2008f) e São Paulo (2008). 

Inicialmente foi verificado se a unidade de tratamento tinha capacidade de 

produzir consistentemente água que atendesse aos padrões de potabilidade prescritos em 

Brasil (2004). 

O monitoramento operacional realizado pela SABESP através da Divisão de 

Controle Sanitário e Ambiental mostra que a unidade de tratamento consegue produzir 

água com valores de turbidez, coliformes, E. coli e cloro residual que atendem aos 

padrões de potabilidade (BRASIL, 2004). Segundo SABESP (2008f), no período de 

01/01/2008 a 31/12/2008 a ETA produziu água com as seguintes características: 

 

- Turbidez da água final:  1 UNT; 

- Coliformes totais e E. coli: ausentes em 100 mL de 100% das amostras coletadas 

- Cloro Residual Livre:  1,0 mg/L em pH  8,4 

- Cor aparente:  9 uH 

- Bactérias Heterotróficas:  25 UFC/ mL 

 

A Tabela 6.23 compara o número de amostras coletadas na saída do tratamento 

necessárias para atender à Portaria no. 518, de 25 de março de 2004 e a quantidade de 

amostras coletadas pela SABESP em 2008. 
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Tabela 6.23 Número de amostras prescritas na legislação sanitária e amostras 
analisadas pela SABESP na saída da ETA para 2008. 

Parâmetro Portaria 518 SABESP 

Cor 12 110 

Turbidez 12 110 

pH 12 112 

Cloro Residual Livre 12 112 

Coliformes 96 112 

Fonte: SABESP (2008) e Brasil (2004). 

 

 

A quantidade de amostras coletadas pela SABESP atende às prescrições da 

legislação sanitária vigente (BRASIL, 2004). 

Para a rede de distribuição de água a quantidade de amostras coletadas e 

prescritas na legislação sanitária é mostrada na Tabela 6.24. 

A quantidade de amostras coletadas pela SABESP atende a quantidade de 

amostras prescritas na legislação sanitária vigente. 

A Figura 6.10 mostra a localização dos pontos de coleta das amostras de água na 

rede de distribuição de água de Itatinga. 

 

 

Tabela 6.24 Número de amostras prescritas na legislação sanitária e amostras 
analisadas pela SABESP na rede de distribuição de água para 
Itatinga - 2008. 

Parâmetro Portaria 518 SABESP 

Cor 120 124 

Turbidez 120 124 

pH 120 124 

Cloro Residual Livre 312 329 

Coliformes 312 329 

Fonte: SABESP (2008f) e Brasil (2004). 
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Figura 6.10 - Localização dos pontos de coleta de amostras de água na rede de 
distribuição de Itatinga em 2008. 

Fonte: SABESP (2008c); São Paulo (2008) e SABESP (2008f). 
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A distribuição dos pontos de coleta é uniforme, cobre proporcionalmente todas 

as zonas de abastecimento conforme mostra a Tabela 6.25. Os pontos de coleta foram 

estrategicamente escolhidos: primeiro consumidor; proximidade com unidades de 

saúde, creches, escolas e pontos mais distantes da rede. Contudo, não foram previstas as 

coletas em pontas da rede (“pontas mortas”), locais onde normalmente há depósito de 

material carreado na rede e que implica consumo do cloro residual livre e maior 

turbidez. 

 

Tabela 6.25 Distribuição dos pontos de coleta – SABESP - segundo zonas de 
abastecimento – Itatinga - 2008. 

Zona de Abastecimento Quantidade de pontos de 
coleta 

% 

Baixa – 1 21 68 

Alta – 1 6 19 

Baixa – 2 3 10 

Alta – 2 1 3 

Total 31 100 

Fonte: SABESP (2008f). 

 

A Tabela 6.26 detalha os pontos de coleta na rede de distribuição de água de 

Itatinga e os resultados dos exames para Coliformes totais e E. coli. Não foi observada 

presença de Coliformes totais e E. coli em 100% das amostras coletadas. 

A Tabela 6.27 detalha na rede de distribuição de água de Itatinga, os pontos de 

coleta de amostras de água para análises de monitoramento para turbidez. Os resultados 

dos exames para Turbidez indicam que em duas amostras a Turbidez ultrapassou o 

limite de 5 UNT prescrito no Padrão de Potabilidade. Apesar da grande quantidade de 

tubulações de ferro fundido e ferro galvanizado com mais de 40 anos, as descargas na 

rede têm sido eficazes em manter a turbidez em conformidade com as prescrições do 

Padrão de Potabilidade. 

As Tabelas 6.28 e 6.29 apresentam os pontos de coleta de amostras de água para 

Residual de Cloro Livre e pH, respectivamente. Foi observada a presença de apenas 

uma amostra durante 2008 com ausência de residual de cloro livre. 
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Também é realizado o monitoramento da qualidade da água através do Programa 

de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano da Secretaria de Estado da 

Saúde (São Paulo, 2008). A Tabela 6.30 mostra a distribuição dos pontos de coleta 

segundo zonas de abastecimento. 

 

Tabela 6.30 Distribuição dos pontos de coleta segundo zonas de abastecimento – 
Itatinga -2008. 

Zona de Abastecimento Quantidade de pontos de 
coleta 

% 

Baixa – 1 10 77 

Alta – 1 1 8 

Baixa – 2 2 15 

Alta – 2 0 0 

Total 13 100 

Fonte: São Paulo (2008). 

 

Há uma concentração maior de pontos de coleta na Zona Baixa – 1, área central 

da cidade em detrimento as demais zonas de abastecimento. As zonas Alta-1, Baixa-2 e 

Alta-2 concentram a população com maior vulnerabilidade social e portanto é 

conveniente que estas áreas sejam melhor cobertas pelo plano de monitoramento do 

PRÓ-ÁGUA. 

Os resultados para Coliformes totais, E. coli, Turbidez, Residual de Cloro Livre 

e pH durante o ano de 2008 são mostrados nas Tabelas 6.31, 6.32, 6.33 e 6.34. 

Os resultados dos exames e análises efetuados pelo PRÓ-ÁGUA indicaram 

teores de cloro residual livre em concentrações inferiores a prescrita pela Portaria de 

Potabilidade. Contudo não foi verificada a presença de coliformes totais e E. coli nas 

amostras analisadas. 

Os resultados dos exames e análises de amostras colhidas do SAA indicam que é 

de boa qualidade a água distribuída à população de Itatinga, os episódios de não 

conformidade a legislação sanitária vigente foram poucos e ocorreram de forma isolada. 
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Através da análise das solicitações de serviços (SSs) foi possível detectar 

reclamações quanto à qualidade da água distribuída em Itatinga, conforme mostra a 

Tabela 6.35. 

 

Tabela 6.35 Reclamações de consumidores quanto a qualidade da água 
distribuída pela SABESP – Itatinga - 2008. 

 

Fonte: SABESP (2008d). 

 

As reclamações foram alocadas em mapa e estão indicadas na Figura 6.11. 

Observa-se que as reclamações ocorreram em pontas de redes onde geralmente há 

acúmulo de sujidade, devido, entre outros motivos, à baixas velocidades. 

 

6.2.4 Descrição do ambiente no entorno das redes de distribuição de água 

Foram estudadas quatro situações que tornam o ambiente perigoso e trazem 

riscos à rede de distribuição de água: 

- Rede coletora de esgoto existente; 

- Áreas não atendidas com redes coletoras; 

- Áreas sujeitas a inundação; 

- Corrosividade do solo. 

 

Neste estudo outras importantes fontes de contaminação não foram consideradas 

e as justificativas para tal foram elencadas no Quadro 6.3. 
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Figura 6.11 - Localização dos imóveis dos quais foram feitas reclamações quanto à 
qualidade de água em Itatinga em 2008. 

Fonte: SABESP (2008c). 
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Quadro 6.3 Fontes de contaminação não consideradas neste estudo. 

Fontes de contaminação Justificativa 

Áreas de disposição de 
resíduos sólidos 

A única área existente encontra-se na zona rural distante 
da rede de distribuição de água. 

Indústrias 
As industrias existentes são poucas e estão localizadas 
em sua maioria na zona rural. 

Drenagem superficial Inexistem drenos ou canais de esgotamento sanitário. 

Áreas permanentemente 
alagadas 

As características topográficas e urbanísticas de Itatinga 
não são propícias ao aparecimento de áreas 
permanentemente alagadas. 

Favelas, invasões ou 
loteamentos clandestinos 

Ausentes na sede do município de Itatinga 

 

 

6.2.4.1 Sistema de Esgoto Sanitário 

Atualmente o sistema atende com coleta 98% da população urbana de Itatinga 

dos quais 100% dos esgotos coletados são tratados (SABESP, 2008b). O sistema é 

composto basicamente de rede coletora, coletores-tronco, uma estação elevatória final, 

uma estação de tratamento de esgoto e disposição final no Rio Novo. 

A área urbana de Itatinga é toda drenada pelo rio Novo e dois pequenos córregos 

tributários: Córrego do Paulino e Córrego do Toledo. Todo o esgoto é coletado em 42 

km de rede que encaminha seus efluentes para o coletor tronco e, depois, para o 

interceptor do Rio Novo. O efluente do interceptor segue para a estação elevatória de 

esgoto final (EEE) localizada no final da rua São Bom Jesus, próximo a linha férrea. 

Através da EEE e emissário por recalque todo o esgoto é encaminhado para a Estação 

de Tratamento de Esgoto (ETE).  

A ETE é composta por uma unidade de tratamento preliminar - com 

gradeamento médio e caixa de areia e tratamento secundário feito em duas lagoas de 

estabilização em série – uma lagoa anaeróbia seguida de uma lagoa facultativa. O 

efluente tratado é lançado no rio Novo à cerca de 5 km à jusante da captação de água. 

A evolução do número de economias, ligações e rede de esgoto do sistema de 

esgoto de Itatinga, durante os 4 trimestres de 2008, é mostrado na Tabela 6.36. 
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Tabela 6.36 Dados Operacionais do Sistema de Esgoto Sanitário de Itatinga – 
2008. 

Trimestre 
Economias Total de 

Ligações 

Extensão 
de Rede 

(km) Residenciais Comerciais Industriais Públicas Total 

1º.  4.299 415 25 49 4.788 4.720 42,4 

2º. 4.314 416 28 50 4.808 4.733 42,4 

3º. 4.350 415 28 50 4.843 4.788 42,4 

4º. 4.354 423 28 49 4.854 4.799 42,4 

Fonte: SABESP (2008). 

 

A Figura 6.11 mostra a localização das redes coletoras. 

A grande maioria das ruas de Itatinga são largas e a rede coletora de esgotos está 

locada predominantemente no seu eixo central e a rede de distribuição de água em suas 

laterais. No cadastro da rede coletora existente não há indicação da profundidade dos 

poços de visitas; segundo consulta a funcionários da SABESP de Itatinga, a rede mais 

antiga está locada a pelo menos 1,50 metros de profundidade. Para os empreendimentos 

imobiliários que circundam a área central e que surgiram após a assunção dos serviços 

pela SABESP, é esperado que as redes estejam na mesma profundidade para a situação 

de rede simples no leito carroçável. A exceção a esta regra é a rede coletora de esgoto 

no Jardins Parenti I e II, nos quais a rede coletora de esgoto foi assentada na calçada ao 

lado da rede de distribuição de água. 

 

6.2.4.2 Áreas não atendidas com rede coletora de esgoto 

Existem duas áreas que não são atendidas por rede coletora de esgoto e estão 

indicadas na Figura 6.12. A área do Distrito Industrial onde há efetiva ocupação dos 

lotes foi implantada rede coletora de esgoto, nos demais lotes coube ao proprietário 

viabilizar o tratamento e disposição final. 

A área próxima aos antigos armazéns do Instituto Brasileiro do Café (IBC) é 

ocupada por chácaras e pequenos sítios e têm características de assentamentos rurais 

dispersos. O uso de fossas negras e a disposição direta no Rio Novo são as principais 

soluções para o tratamento e disposição final dos esgotos. 
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Figura 6.12 - Rede coletora de esgoto de Itatinga em 2008. 
Fonte: SABESP (2008c). 
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6.2.4.3 Áreas sujeitas a inundação 

Foi detectada apenas uma área de inundação, a qual localizada na confluência da 

linha férrea e o Rio Novo, conforme mostra a Figura 6.12. Os efeitos da inundação 

desta área são agravados pelo fato de a Estação Elevatória de Esgoto também estar ali 

localizada por também sofrer os efeitos de inundações. 

 

6.2.4.4 Corrosividade do solo 

As características pedológicas do solo de Itatinga foram obtidas através da 

consulta aos relatórios de sondagens do Projeto Executivo do Reservatório Apoiado de 

1.000 m³ recém construído, os quais indicam no horizonte compreendido entre zero e 

2,00 (dois) metros de profundidade a presença de areia-siltosa (HIDRÓPOLIS, 1997). 

Segundo informações obtidas da área operacional da SABESP, excetuando a tubulação 

de ferro galvanizado, nas tubulações de PVC, ferro fundido e fibro-cimento não há 

indicações de corrosão externa aparente. 

 

A análise detalhada da rede de distribuição de água foi fundamental para este 

estudo, pois a avaliação de risco exigiu amplo entendimento das características físicas 

(materiais usados, idade, tipo de tubulações etc.), hidráulicas (vazões, pressões, forma 

de operação etc.) e sanitárias (localização da rede em relação a fontes de contaminação, 

qualidade da água, população atendida, vulnerabilidade do sistema etc.) da unidade 

estudada. O detalhamento desta análise fornece informações importantes e aponta 

situações perigosas encontradas na rede as quais deverão ser quantificadas durante a 

análise de avaliação de perigos. 

 

6.3 AVALIAÇÃO DE PERIGOS EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

A partir das informações colhidas junto aos órgãos públicos e na operadora do 

sistema e agrupadas conforme mostrado nos itens anteriores, foi possível proceder a 

avaliação de risco na rede de distribuição seguindo, conforme metodologia proposta, 

considerando basicamente três fatores de risco: 

- Fonte e ambientes perigosos; 

- Vulnerabilidade da rede de distribuição de água, e 

- Suscetibilidade da população atendida. 
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A escolha do método semi-quantitativo para a avaliação de risco permitiu 

quantificar os riscos e perigos sempre que possível por trechos individuais da rede de 

distribuição de água. Não foi possível usar o método quantitativo porque não estavam 

disponíveis em nível de detalhe necessário. 

 

6.3.1 Avaliação de fontes e ambientes perigosos 

A avaliação de fontes e ambientes perigosos considerou três parâmetros: 

- Fonte de perigo 

- Áreas baixas 

- Corrosividade 

 

Em relação à variável fonte de perigo na qual é avaliada a carga fecal circulante 

no ambiente próxima à rede coletora vale observar que, o sistema de esgoto sanitário de 

Itatinga possui elevado índice de atendimento de coleta e tratamento de esgoto (98%), 

diferente da situação descrita por Godfrey et al. (2002) em Kampala, Uganda em que 

apenas 10% da população era atendida por rede coletora. 

Neste estudo foram utilizados critérios diferentes porque, em locais sem rede 

coletora a carga fecal é disposta próxima a área onde as pessoas vivem e, portanto é 

possível inferir que a carga fecal seja proporcional à população residente no local. Em 

comunidades servidas com sistemas coletivos de esgoto, as excretas são retiradas dos 

locais onde são produzidas através da rede coletora, partindo dos pontos elevados e se 

concentrando nos trechos mais baixos, geralmente próximos às margens de corpos de 

água, onde estão implantados os coletores tronco, interceptores e emissários. Portanto a 

carga fecal movimenta-se dentro da rede coletora e se concentra nos coletores-tronco, 

interceptores e emissários, os quais, geralmente são compostos por tubulações de 

diâmetro superior aos encontrados nas redes coletoras. 

Não foi possível avaliar as condições hidráulicas da rede coletora, pois não havia 

informações suficientes, como foi descrito na metodologia. O conjunto de critérios mais 

simples adotado foi baseado na hipótese que a carga fecal veiculada tem relação direta 

com a vazão de esgoto veiculada, e esta com o diâmetro da tubulação coletora. Contudo, 

nem sempre é válida uma vez que o escoamento livre depende, além do diâmetro, da 

declividade e rugosidade do material da tubulação – conforme mostram as equações de 

Manning e Bazin (PORTO, 2000). 
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A avaliação de fontes e ambientes perigosos levou em consideração as zonas de 

abastecimento e cada trecho foi avaliado segundo os critérios estabelecidos no método 

proposto e cujos resultados apresentados na forma de matriz de risco estão detalhados 

no Adendo C. 

 

6.3.2 Avaliação da vulnerabilidade da rede de distribuição de água 

Neste estudo os termos “vulnerabilidade estática” e “vulnerabilidade dinâmica” 

da rede usados por Godfrey et al. (2002) e Tibatemwa et al. (2003) foram substituídos 

pelas expressões vulnerabilidade física, vulnerabilidade hidráulica e vulnerabilidade da 

qualidade da água, porque o autor considerou estes termos mais abrangentes e 

adequados para expressar as novas variáveis agregadas e esta terminologia estar em 

harmonia com os conceitos de integridade física, hidráulica e da qualidade da água 

utilizados na literatura revisada (USEPA, 2006b e NRC, 2006). 

A avaliação de vulnerabilidade foi, então, dividida em três áreas cada qual 

composta por variáveis que estão assim distribuídas: 

- Vulnerabilidade Física 

o Extensão do trecho da rede 

o Diâmetro 

o Material 

- Vulnerabilidade Hidráulica 

o Quantidade de Vazamentos na rede 

o Perda de água no sistema 

o Pressão na rede 

- Vulnerabilidade da Qualidade da Água 

o Coliformes totais e E. coli 

o Turbidez 

o Residual de cloro livre e pH 

 

A avaliação da vulnerabilidade da rede também levou em consideração as zonas 

de abastecimento e cada trecho foi avaliado segundo os critérios estabelecidos no 

método proposto e cujos resultados, apresentados na forma de matriz de risco, estão 

detalhados no Adendo D. 
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6.3.3 Avaliação da suscetibilidade da população abastecida 

A avaliação de suscetibilidade da população abastecida foi realizada 

considerando as seguintes variáveis: 

- Quantidade de pessoas que consomem água em cada zona de abastecimento 

- Vulnerabilidade Social 

 

A avaliação da suscetibilidade da população abastecida levou em consideração 

apenas as zonas de abastecimento e foi avaliada segundo os critérios estabelecidos no 

método proposto no item 5.3 e cujos resultados apresentados na forma de matriz de 

risco estão detalhados no Adendo E. 

Vale lembrar que a definição da quantidade de pessoas suscetíveis expostas aos 

perigos estudados - baseada na hipótese de que qualquer evento de contaminação 

poderia atingir todo setor de abastecimento e, portanto, toda a população ali residente 

estaria sujeita à contaminação - somente é válida para as tubulações primárias e não 

pode ser verificada em toda a rede. A utilização de modelos matemáticos avançados 

pode auxiliar uma melhor definição da população atingida por um evento de 

contaminação. Por ora, neste trabalho foi adotada esta simplificação, a qual pode ser 

extremamente conservadora, para trechos com tubulações de ponta de rede ou pequeno 

diâmetro. 

A Figura 6.13 mostra a divisão das diversas categorias de suscetibilidade para a 

área estudada. 

 

6.3.4 Ponderação dos Riscos 

A ponderação dos riscos, conforme descrito no método proposto, levou à 

obtenção da distribuição de pesos conforme variáveis analisadas, que é mostrada na 

Figura 6.14. No Adendo F é apresentado em detalhe o calculo de cada fator e variável 

utilizada no Método de Análise Hierárquica. 

 

6.3.5 Matriz de Risco 

As matrizes de riscos foram elaboradas para cada zona de abastecimento e estão 

apresentadas nos Adendos C, D e E. No Adendo G é mostrado um resumo dos fatores 
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de risco avaliados: fontes e ambientes perigosos, vulnerabilidade da rede e 

suscetibilidade. 

 

 

 

 

Figura 6.13 - Vulnerabilidade social considerada para Itatinga em 2008. 
Fonte: SEADE (2008c). 
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Figura 6.14 Estrutura das variáveis usadas para a avaliação de risco da rede de 
distribuição de água de Itatinga. 
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A partir das matrizes de risco foi possível calcular o risco médio para todo o 

sistema – o valor encontrado foi de 1,95. Este valor conforme adotado no item 5.4 – 

Priorização de Riscos, indica que a rede de distribuição como um todo possui perigos 

que requerem pouca atenção. Contudo, tal conclusão pode ser enganosa, fruto de 

simplificação exagerada em relação às médias estatísticas. 

Ao adotar valores específicos para os perigos: 1, 2, 3 e 4 foi possível realizar 

operações matemáticas que permitiram associar estes riscos e definir uma pontuação 

final para cada um deles. Contudo, ao aplicar estes valores à escala de priorização 

adotada no item 5.4 foi preciso cautela, por não ser possível estabelecer o real nível de 

perigo para valores intermediários – fruto do somatório dos diversos perigos. Os valores 

intermediários devem ser comparados entre si. 

Os estudos de impacto ambientais buscam compreender os aspectos positivos e 

negativos de uma atividade ou ação e verificar a relação custo benefício mais favorável, 

portanto valores médios parecem ser convenientes nestes estudos. Ao contrário, as 

avaliações de risco buscam caracterizar situações críticas ou aspectos negativos de uma 

atividade ou ação. Vale recordar WHO (2002c) que reporta a necessidade de ser 

dispensada atenção especial aos riscos à saúde e, proceder sua avaliação e redução 

sistemática. Portanto, é necessário buscar os valores extremos – expressos neste estudo 

pela pontuação máxima - pois neles residem os mais importantes fatores ou variáveis 

cuja intervenção, geralmente, é custo/eficaz. Apesar desta análise apresentar os valores 

médios e mínimos, para o tomador de decisão é nos valores máximos que residem o 

foco da sua ação. 

Ao analisar a distribuição dos riscos segundo as zonas de abastecimento – 

conforme mostra a Tabela 6.37 – é possível observar que a distribuição dos perigos por 

zona de abastecimento não é uniforme e que existem importantes diferenças entre elas. 

A zona baixa-1 concentra os maiores perigos, enquanto a zona alta-2 apresenta os 

menores valores de perigos. 

Como a zona baixa-1 concentra os maiores valores de perigos e, portanto, nela 

deveriam ser tomadas as principais medidas para redução dos riscos. Contudo, ainda 

não foi possível definir quais fatores de risco devem sofrer intervenções, nem em que 

local específico elas devem ser feitas. 
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A Tabela 6.38 e a Figura 6.15 apresentam valores dos perigos segundo os 

principais fatores de risco utilizados neste estudo: fontes e ambientes perigosos; 

vulnerabilidade da rede e suscetibilidade. 

Tabela 6.37 Distribuição dos valores de risco segundo as zonas de 
abastecimento – Itatinga - 2008. 

 

 

Tabela 6.38 Distribuição dos valores de risco segundo fatores de risco 
analisados e zonas de abastecimento – Itatinga – 2008. 
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Figura 6.15  Distribuição dos valores de risco segundo as zonas de abastecimento _ 
Itatinga – 2008. 

 

A zona baixa-1 concentra os principais perigos relacionados a fontes e ambientes 

perigosos e à vulnerabilidade da rede. Embora a suscetibilidade, apesar de apresentar 

pontuações muito próximas entre as quatro zonas de abastecimento, o operador do 

sistema de abastecimento de água tem pouco poder de ação sobre ela. Por outro lado 

fontes e ambientes perigosos e a vulnerabilidade da rede na zona baixa devem ser 

melhor investigados quanto as maiores pontuações de perigos encontrados. 

A Tabela 6.39 apresenta o resumo da matriz de risco para as variáveis 

relacionadas ao fator de risco, fontes e ambientes perigosos. 

Ao avaliar detalhadamente a Tabela 6.39 e a matriz de risco relacionada a fontes 

e ambientes perigosos e considerando que valores de perigos iguais ou superiores a três 

(3) requerem maior atenção é possível observar que: 

- As maiores pontuações encontradas para o fator fontes e ambientes perigosos 

pertencem aos trechos nos quais foram implantadas redes de água e esgoto no 

passeio. Estes trechos de redes estão localizados nos Jardins Parenti I e II; são 40 

trechos e cerca de 3.563,00 m de tubulações. 

- Os maiores valores relacionados à corrosividade são devidos à existência de redes 

de ferro galvanizado; são 19 trechos que perfazem 1.801,00 m de tubulação que se 

distribuem entre as zonas baixa-1 e alta-1. 

- O maior valor para áreas baixas na zona baixa-2 foi encontrado na travessia da rede 

que parte do Centro de Reservação e abastece as zonas baixa-2 e alta-2. Esta 
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travessia aérea está sujeita a inundação provocada pelo Rio Novo uma vez que foi 

construída sem considerar a possibilidade de enchentes. 

 

Tabela 6.39 Valores de perigos para as variáveis relacionadas ao fator de risco 
fonte e ambiente perigosos – Itatinga - 2008. 

 

 

Essas áreas foram indicadas no Adendo H que constitui o Mapa de Risco da rede 

de distribuição de água de Itatinga. 

A vulnerabilidade da rede também foi analisada detalhadamente a partir da 

Tabela 6.40 e da sua respectiva matriz de risco. 

A análise indica a existência de perigos que exigem atenção imediata do 

operador; enquanto os perigos relacionados à vulnerabilidade física estão concentrados 

nas zonas baixa-1 e alta-1, os maiores perigos relacionados à vulnerabilidade hidráulica 

estão distribuídos nas zonas baixa-1, alta-1,e baixa-2. 

Os problemas relacionados à vulnerabilidade da rede da zona baixa-1 

observados no modelo foram: 

- Existência de 23 trechos de rede com valores de perigo acima de 3 em um total de 

3.061,00 m. Os valores maiores observados relacionados à vulnerabilidade física são 

devidos à associação de idade avançada da rede, material – ferro galvanizado e 
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fibro-cimento com diâmetros inferiores ao mínimo previsto em norma           

(ABNT, 1994). 

 

Tabela 6.40 Valores de perigos para as variáveis relacionadas ao fator de risco 
vulnerabilidade da rede – Itatinga - 2008. 

 

 

- Foram identificados 20 trechos com valores de perigo superiores a 3 relacionados à 

vulnerabilidade hidráulica que totalizam 2.613,00 m. Neste caso predominam os 

problemas de pressões inferiores à mínima, agravados pelo alto índice de perda de 

água. A existência de poucos vazamentos na rede e em ligações é devida ao fato de 

já ter havido substituição das ligações que apresentavam problemas. Ao mapear esta 

situação fica evidente que os problemas hidráulicos são devidos à insuficiência de 

rede primária com diâmetros adequados, fato que foi agravado com a implantação 

dos loteamentos Jardim Parenti I e II feitos simplesmente com a interligação das 

pontas de rede existentes. Por outro lado as reclamações de falta de água indicadas 

como: F-1, F-4, F-7, F-9, F-17, F-18, F-14, F-22, F-26 e F-28 na Figura 6.9 
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merecem maior atenção da operadora dos serviços e deveriam ser tomadas imediatas 

medidas de controle para reduzir estes riscos. 

 

Na zona alta-1 foi observada a existência de 3 trechos de rede com valores de 

perigo acima de 3 em um total de 296,00 m. Os maiores valores observados são devidos 

à associação de idade avançada da rede, material – ferro galvanizado associados a 

diâmetros pequenos. 

Na zona baixa-2 os perigos de valores mais elevados estão associados aos 

trechos que interligam o Centro de Reservação às zonas baixa-2 e alta-2; localizados em 

áreas nas quais é inevitável a presença de pressões abaixo de 10 mca – neste trecho não 

há ligações de água. 

A partir desta análise mais profunda foi possível elaborar o Mapa de Risco com 

indicação dos trechos com maior necessidade de atenção e nos quais os riscos precisam 

ser reduzidos. 

É importante, para cada fator de risco, considerar quais intervenções podem ser 

realizadas pelo serviço de abastecimento de água para reduzir riscos. O fator de risco 

fonte e ambientes perigosos é composto por três variáveis: fontes de perigo, áreas 

baixas e corrosividade. As fontes de perigo dizem respeito diretamente à presença de 

matéria fecal e à distância que esta matéria fecal se encontra das tubulações da rede de 

distribuição. Para esta variável tem grande importância intervenções durante a fase de 

projeto e construção para garantir uma distância mínima segura entre as fontes de 

contaminação e as redes de distribuição – portanto, elas constituem importante barreira 

sanitária, a qual precisa ser considerada. Após a implantação das redes, os perigos que 

envolvem a não aplicação de uma distância segura refletem na necessidade de se 

garantir contínuo monitoramento da área e de pressões e tomar todos os cuidados 

possíveis para que reparos nas redes coletoras de esgoto, ou nas redes de distribuição de 

água, sejam feitos dentro de rígidas normas de higiene e segurança para evitar 

contaminação da água para consumo humano. Quando possível, as redes devem ser 

remanejadas de modo a garantir uma distância sanitariamente segura entre elas. 

A variável – áreas baixas – sugere que deva ser evitado implantar rede de 

distribuição em locais sujeitos à inundações e com presença de nível de água do lençol 

freático próximo à superfície. Isto nem sempre é possível e, muitas vezes, as áreas se 

tornam sujeitas à inundação após determinado tempo, devido à mudanças que ocorrem 
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no uso e ocupação do solo, por exemplo. Portanto é difícil evitar a implantação de redes 

nesses locais, mesmo porque, geralmente, nessas áreas estão concentrados os 

assentamentos urbanos irregulares e a população mais suscetível a este benefício. Neste 

caso, manter as redes com pressões e residuais de cloro adequados e assegurar um 

monitoramento da qualidade da água em situações críticas são intervenções possíveis de 

serem efetivadas pelo serviço de abastecimento de água. Via de regra, por serem áreas 

próximas aos cursos d’água, são áreas topograficamente mais baixas e portanto pouco 

sujeitas aos efeitos de pressões baixas ou negativas. Por outro lado, por serem áreas 

baixas, há uma maior possibilidade de ali ocorrer acúmulo de sedimentos da rede e, 

portanto, são pontos onde há necessidade de freqüente operações de descarga na rede – 

dispositivo que fica vulnerável no caso de inundações. 

A corrosividade do solo é uma variável que exige cuidadoso projeto da rede de 

distribuição de água com a especificação de materiais adequados, caso contrário, pouco 

poderá ser feito após a implantação da rede, a não ser a substituição de toda a tubulação. 

O fator de risco vulnerabilidade tem suas variáveis diretamente ligadas ao 

projeto e operação das redes de distribuição. As definições do diâmetro, da extensão dos 

trechos e do material são feitas durante a fase de projeto da rede e, portanto, uma vez 

definidas pouco há a ser feito para diminuir risco, a não ser a substituição ou reforço das 

redes. As pressões dependem tanto do projeto como da operação das redes por sofrerem 

influência direta das perdas de água e de vazamentos. Portanto, são variáveis sobre as 

quais o serviço de abastecimento de água tem ampla autonomia de ação. A variável 

vulnerabilidade da qualidade da água está intimamente ligada à operação do sistema, 

contudo, para redes de distribuição de água é apenas um indicador de condições 

específicas e serve para validar a forma como o sistema é operado. Afinal uma das 

principais funções das redes de distribuição é manter a qualidade da água proveniente 

da unidade de tratamento. 

Por sua vez, a suscetibilidade não é uma característica que depende do operador, 

ela é inerente ao sistema de abastecimento por envolver a população consumidora de 

água. Neste modelo todos os trechos e zonas de abastecimento avaliados carregam 

consigo certa parcela de risco sobre os quais não há como os serviços intervirem para 

reduzi-la. 

Na Tabela 6.41 foi avaliado o percentual da pontuação do fator de risco 

suscetibilidade em relação aos risco total. 
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Tabela 6.41 Percentual do fator de risco suscetibilidade sobre o Risco Total – 
Itatinga - 2008. 

 

 

Neste estudo a parcela da suscetibilidade em relação ao risco total variou de 33 a 

56%. Estes percentuais são devidos às características socioeconômicas da população de 

Itatinga, cujos valores do IPVS indicam uma população socialmente vulnerável e, 

portanto, tal situação é representada na matriz de risco por valores elevados para a 

suscetibilidade. Vale observar que o peso associado ao fator de risco suscetibilidade foi 

de 0,2973, conforme mostra a figura 6.13, ou seja, de 29,73% em relação ao risco total 

caso todos as variáveis tivessem a mesma pontuação. 

Assim cada sistema de abastecimento de água deve considerar a suscetibilidade 

e a população de cada zona de abastecimento, pois são riscos os quais não há 

possibilidade de redução abaixo de um determinado patamar; na Tabela 6.41 é mostrada 

uma situação – coluna risco mínimo a ser alcançado - em que, com exceção da 

suscetibilidade, os demais fatores foram reduzidos ao mínimo possível - pontuação 1. 

Este patamar é definido pelo valor da suscetibilidade que indica, ao operador do 

sistema, a existência de zonas de abastecimento que merecem maiores cuidados. Isto 

não significa que devam existir diferentes níveis de operação – indica, porém, que são 

áreas prioritárias na escolha de intervenções. 
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Por outro lado, isto impõe ao operador do sistema que deseja diminuir riscos que 

os demais fatores de risco - fontes de contaminação e vulnerabilidade - sejam reduzidos 

a níveis em que os perigos requeiram pouca atenção. Ao adotar esta abordagem para a 

suscetibilidade inverte-se a ótica, muitas vezes perversa, que serviços de saneamento 

para comunidades carentes deva ser de baixa qualidade. Para serem garantidos baixos 

níveis de riscos/perigos é necessário que, nessas comunidades, os serviços prestados 

sejam de excelente qualidade, caso contrário é impossível a redução de riscos. 

O Quadro 6.4 apresenta a discussão feita acima de forma resumida em que são 

assinaladas as áreas passíveis de intervenção em relação aos fatores de risco estudados. 

 

Quadro 6.4 Áreas passíveis de intervenção que visem diminuir risco na rede de 
distribuição de Itatinga - 2008. 

 

 

Ainda em relação ao Quadro 6.4 é importante discutir a relação entre as duas 

áreas passíveis de intervenção pela operadora dos serviços de abastecimento de água: 

projeto e operação. 

Projetos de sistemas de abastecimento mal elaborados e que não consideram os 

fatores e variáveis podem levar a situações de risco. Neste estudo de caso, por exemplo, 

a análise da rede de distribuição mostra a grande quantidade de pontas mortas que 

separam as zonas altas e baixas, as quais poderiam ter sido evitadas se, ao invés de ser 

levado em consideração apenas o aspecto econômico – menor custo de implantação, 

fosse considerado que nas pontas mortas ocorre invariavelmente acúmulo de sedimentos 
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e, por conseqüência, esses sedimentos levam a redução dos residuais de cloro e 

reclamações dos consumidores em relação a qualidade da água. Estas pontas mortas 

podem ser evitadas com fechamento dos circuitos. 

Por outro lado é importante que a área operacional tenha amplo conhecimento e 

domínio dos problemas existentes no sistema de abastecimento pois somente assim é 

possível exigir projetos com soluções técnicas adequadas e abrangentes – afinal, se você 

não sabe para onde ir qualquer caminho serve. 

A experiência do autor tem mostrado que, na elaboração de projetos de redes de 

distribuição é dada maior importância aos aspectos hidráulicos (diâmetro, vazão, 

velocidade e pressão) e a configurações de rede com menor custo de implantação 

(geralmente repletas de zonas mortas – vide rede de distribuição de água de Itatinga), 

em detrimento aos aspectos ligados à operação e saúde pública. 

 

6.3.6 Mapa de Risco 

O mapa de risco elaborado a partir dos resultados obtidos nas matrizes de risco é 

mostrado no Adendo H. 

Considerando os perigos identificados e caracterizados é possível serem 

descritas algumas medidas de controle; para tanto é importante haver uma visão 

abrangente dos problemas e a inter-relação entre eles e, para isto, o Mapa de Risco 

constitui importante instrumento de trabalho. 

A existência de tubos de ferro galvanizado induz o operador a providenciar a 

substituição por tubos de PVC e diâmetro de 50 mm. Contudo, é importante observar 

que isso deve ser considerado juntamente com as demais variáveis. Observe no Adendo 

H que, próximo à região central da zona baixa-1, na qual estão concentrados os tubos de 

ferro galvanizado também há problemas de pressão na rede. Portanto, deve ser estudada 

a redução de ambos os perigos para que a substituição das tubulações possa ter efeito 

mais abrangente e custo-eficaz. 

Da mesma forma, o elevado número de vazamentos em ramais e o programa de 

sua substituição podem levar à alternativa de ser agregada a troca de ramais com a 

substituição da rede existente. No entanto, através de consulta às matrizes de risco é 

possível verificar que os vazamentos ocorrem nas ligações de redes recentemente 

implantadas e com baixo valor de perigos. 
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A adoção de adequadas medidas de controle permite tirar vantagens da sinergia 

existente entre as diversas variáveis da avaliação de risco. A substituição dos trechos de 

ferro galvanizado além de melhorar diretamente os valores da vulnerabilidade física, 

também propicia melhoria das condições hidráulicas com a adoção de tubos novos, com 

maior diâmetro e menor rugosidade. Também deve produzir menor quantidade de 

vazamentos que implicam em menor perda de água. Além disso, tubos menos rugosos 

são menos suscetíveis à formação de biofilmes e necessitam menor residual de cloro – 

ganhos para a vulnerabilidade da qualidade da água e para o operador com menor 

consumo de cloro aplicado. 

Podem ser obtidos efeitos semelhantes ao substituir as tubulações de ferro 

fundido de diâmetro de 75 mm existentes nos trechos próximos ao limite da zona baixa-

1 e zona alta-1. Para a zona alta-1 a substituição associada à implantação de rede na Rua 

Antonio Francisco da Silva permite o fechamento de anéis e, desta forma, é possível 

eliminar várias pontas de rede - o que reflete diretamente em menor quantidade de 

operações de descarga, reduzir possível fonte de sedimentos através da substituição dos 

tubos de ferro fundido e, por outro lado, por concentrar as descargas em apenas um ou 

dois dispositivos. Para a zona baixa-1 a substituição de tubos metálicos – ferro fundido 

e galvanizado – associada a um projeto hidráulico bem elaborado permitirá aumentar a 

pressão disponível da rede e, portanto, será melhor o acesso a água para os 

consumidores, as reclamações de água tenderão a diminuir, bem como a freqüência das 

operações de descargas e com elas os riscos nesta zona de abastecimento. 

O modelo ora descrito se elaborado em plataforma de planilhas eletrônicas do 

tipo EXCEL também permite realizar estudos e simulações sobre a melhor forma para 

reduzir riscos e atender os requisitos de custo/eficácia. 

Ao tomador de decisões seja ele composto por órgãos responsáveis pela 

concessão de empréstimos, seja a área gerencial dos serviços de abastecimento de água, 

o modelo permite priorizar investimentos. 

Para os profissionais que atuam na Vigilância da Qualidade da Água para 

Consumo Humano o modelo aplicado juntamente com o operador do sistema permite 

verificar se as medidas de controle previstas irão atender os requisitos para garantir a 

segurança da água. 
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7. CONCLUSÕES 

A proposta geral desta tese examinar a pertinência de utilização da avaliação de 

risco na operação de redes de distribuição e no controle da qualidade da água para 

consumo humano foi plenamente atendida. Inicialmente foram apresentados os 

fundamentos que envolvem o tema riscos, pois, principalmente na área de saneamento 

básico ele ainda é pouco estudado. Assim a consulta a bibliografia, resultou em extensa 

Revisão Bibliográfica necessária, para entender e apreender o termo “risco” e enfrentar 

as dificuldades para compreender os tipos, componentes e as várias formas de se 

abordar o tema. 

O entendimento dos riscos ambientais e sua relação com a saúde humana 

possibilitaram constatar o importante papel das ações de saneamento e, principalmente, 

do abastecimento feito através de rede de distribuição de água como instrumento para 

diminuir a carga de doenças na população.  

Os objetivos específicos deste trabalho que eram apresentar o modo pelo qual os 

conceitos de avaliação e gestão de risco podem ser aplicados na operação de redes de 

distribuição e no controle da qualidade da água; identificar e caracterizar as variáveis 

relevantes para a avaliação de risco em redes de distribuição; definir critérios e 

parâmetros e aplicá-los na avaliação de risco em uma rede de distribuição também 

foram atingidos. Para alcançá-los foi preciso apresentar como os conceitos e 

metodologias para a avaliação de riscos em redes de distribuição de água podem ser 

aplicados ao controle da qualidade microbiológica da água para consumo humano. 

Para tanto foi necessário estudar as redes de distribuição de água considerando 

seus aspectos hidráulicos, construtivos, operacionais e sanitários o que permitiu 

identificar e caracterizar as variáveis relevantes para a avaliação de risco microbiológico 

em redes de distribuição de água. Ao detalhar o projeto e operação das redes de 

distribuição de água foi possível ir além da simples perspectiva hidráulica que redes 

sejam simplesmente um complexo arranjo de tubos, além de ter permitido apreender os 

aspectos de operação e da microbiologia de suas águas. Os aspectos operacionais 

mostraram que a operação, mais do que o simples abrir e fechar de válvulas e controlar 

equipamentos, é tarefa que exige amplo conhecimento e tem profunda relação com os 

riscos microbiológicos que envolvem as redes de distribuição de água. 

Quando da discussão dos aspectos microbiológicos foi verificado que a 

complexidade da vida se estende às águas distribuídas e que a simples presença de 
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residual de cloro livre, baixa turbidez ou ausência de bactérias indicadoras de 

contaminação têm sido os únicos requisitos utilizados para garantir a distribuição de 

uma água segura para consumo humano. 

Destes estudos foi possível extrair critérios e parâmetros e principalmente, 

conhecer os diversos fatores que intervêm no projeto, operação e construção de redes de 

distribuição. 

Esta tese foi baseada na hipótese que esses parâmetros não constituem garantia 

per se, por isso aqui foram expostas novas abordagens para tratar o problema da 

segurança as quais, necessariamente, passam pela avaliação e gestão de riscos das redes 

de distribuição. Infelizmente ainda há poucos estudos sobre a avaliação de riscos em 

redes de distribuição de água conforme exposto na revisão bibliográfica e isso, 

evidentemente, revelou novos desafios. A partir dessa constatação foi apresentada uma 

sugestão de abordagem para identificação de perigos e caracterização de riscos em redes 

de distribuição de água. 

O método proposto partiu de estudos já elaborados e foi enriquecido por novos 

parâmetros ora sugeridos ora indicados na literatura consultada. Contudo, a utilização 

destes novos parâmetros exigiu que fossem elaborados critérios para valoração dos 

riscos. Para a quantificação dos riscos foi elaborada uma escala simples de pontuação 

dos riscos a partir de critérios pré-estabelecidos. Esta escala apesar de simples permitiu 

facilmente quantificar os riscos identificados. 

Contudo, em várias situações simplesmente foram “adotados” valores de risco, 

pois, muitas vezes, faltaram informações ao avaliador para defini-los precisamente. Tais 

situações não devem levar à conclusões simplistas da fragilidade ou ineficácia da 

avaliação: os argumentos frágeis, e critérios pouco precisos constituem um desafio para 

a Academia abordar. 

A partir da pontuação de risco dada a cada trecho da rede foi possível avaliar e 

priorizar os riscos e indicar ações para sua gestão. O uso desta metodologia agregada a 

uma planilha eletrônica foi de fundamental importância, por permitir o estudo de 

cenários considerando ações corretivas previstas. O mapeamento dos riscos também 

possibilitou que os riscos fossem observados no espaço em que está confinada a rede de 

distribuição, o que foi importante instrumento para a rápida visualização dos problemas. 
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A aplicação do método proposto a rede de distribuição de Itatinga possibilitou 

verificar sua real utilidade. Conhecer detalhadamente o sistema de abastecimento de 

água a partir de informações confiáveis é fundamental para a avaliação de risco. 

Os fatores de riscos utilizados: fontes e ambientes perigosos, vulnerabilidade da 

rede e suscetibilidade da população foram fundamentais para serem avaliados riscos tão 

distintos como carga fecal, diâmetro e material das tubulações e suscetibilidade da 

população. Estes fatores permitiram agregar informações tão díspares e valorá-las de 

forma simples e, assim, foi possível comparar valores entre trechos de rede e zonas de 

abastecimento. Algumas variáveis não puderam ser avaliadas em profundidade e 

precisão devido à falta de informações disponíveis - vide a avaliação de fontes de perigo 

em que a ausência de cadastro técnico detalhado da rede coletora de esgoto implicou na 

necessidade de fazer opção por critérios mais simples que carregam consigo maiores 

incertezas. Outra variável também não permitiu um detalhamento em nível de zonas de 

abastecimento - a avaliação das perdas de água, por exemplo - que levou a adoção de 

um único valor para toda a rede de distribuição. 

Contudo, foi possível identificar e caracterizar grande parte dos fatores e 

variáveis que compõem os riscos microbiológicos, merece destaque a avaliação da 

vulnerabilidade da rede que, por ser mais complexa, possibilitou valorar os riscos e 

comparar com os problemas previamente identificados na etapa de descrição do sistema 

de abastecimento de água. Portanto, para este estudo de caso, as variáveis, parâmetros e 

critérios adotados foram úteis para a avaliação de risco microbiológico em redes de 

distribuição. 

Em relação à matriz de risco e a ponderação de risco através do Processo 

Analítico de Hierarquização, em princípio mostrou que a obtenção de um único índice 

para toda a rede ou para um dado trecho parece de pouca serventia. Afinal o que 

importa é a redução de riscos e portanto, é preciso buscar os perigos com maior 

pontuação, independente de onde eles estejam. 

O método de avaliação de risco proposto aqui e concebido como parte de um 

Plano de Segurança da Água implica na busca sistemática e contínua de redução de 

risco. Por ser um processo iterativo e de uso continuo pelo operador do sistema estes 

índices permitem que sejam comparados cenários passados, atuais e futuros e, para isto, 

um índice geral ou por trecho é mais fácil de ser analisado e acompanhado. 
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A matriz de risco elaborada permitiu verificar os efeitos sinérgicos que 

determinadas intervenções na rede provocam na redução de risco, como por exemplo, a 

simples substituição de tubulações de ferro galvanizado por tubulações plásticas. O 

entendimento desta sinergia possibilita melhor compreensão do funcionamento de uma 

rede de distribuição de água e facilita a busca de soluções abrangentes e custo/eficazes. 

 

Com relação a rede de distribuição de água de Itatinga o modelo aplicado 

permitiu concluir que: 

- Apesar do sistema de abastecimento de água apresentar resultados de análises 

laboratoriais que na sua grande maioria atende aos Padrões de Potabilidade, a rede 

de distribuição de água apresenta riscos microbiológicos que precisam ser 

reduzidos. Estes riscos estão associados à: 

o idade avançada de trechos localizados no centro da cidade constituídos 

basicamente de tubulações de ferro fundido e ferro galvanizado. 

o Sobrecarga em determinados trechos localizados na zona baixa-1 fruto da 

ausência de rede primária; 

o Implantação de redes coletora de esgoto e de distribuição próximas uma 

das outras; 

o Existência de trechos de tubulações em áreas sujeitas a inundações; 

o Elevada perda de água em todo o sistema de abastecimento de água cujas 

causas podem ser atribuídas a constantes vazamentos nos ramais prediais 

e rede e a necessidade de intensa e freqüente rotina de descargas na rede. 

o Vulnerabilidade da população atendida pelo sistema de abastecimento de 

água. 

 

Assim ao aplicar o método de avaliação de risco proposto na rede de distribuição 

de Itatinga foi possível verificar suas potencialidades e dificuldades de sua utilização. 

As potencialidades vêm da nova forma abrangente de se abordar a gestão da qualidade 

microbiológica da água em redes de distribuição, que passam a não depender única e 

exclusivamente de análises laboratoriais para se definir os riscos à saúde humana. As 

dificuldades estão ligadas ao fato de se tratar de abordagem recente, de conteúdo 

complexo, cujo arcabouço teórico está em construção e que ainda têm incipiente 

aplicação na área de saneamento. 
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A metodologia proposta mostrou ser eficaz na identificação e caracterização dos 

riscos, contudo ela exige: 

-  Que sejam efetuados estudos com vistas a obter informações de caráter nacional, 

uma vez que boa parte das que foram usadas neste estudo provêm da literatura 

estrangeira – como a avaliação da vulnerabilidade física da rede e os critérios 

utilizados para definição das categorias de risco para idade, comprimento, 

material e diâmetro da tubulação; 

- Maiores estudos quanto à forma de serem estabelecidos riscos que possam ser 

utilizados para qualquer tipo de rede de distribuição de água, conforme a 

definição de critério para definição de fontes de perigos; 

 

A Avaliação de Risco não existe por si só, mas é parte integrante do PSA – 

somente a avaliação de risco não é suficiente, é preciso agregar a ela uma adequada 

gestão para ser possível controlar os riscos em redes de distribuição de água. Para tanto 

é importante avançar no detalhamento de medidas de controle, na definição de um 

monitoramente adequado, na comunicação de riscos e na descrição de planos de 

contingência  -  que não fizeram parte desta tese. 

A avaliação de risco/PSA não é um produto acabado, ele impõe a si mesmo a 

contínua atualização e aperfeiçoamento de seu conteúdo – conforme mostra o caráter 

cíclico do PSA mostrado na Figura 8. Este processo de permanente aperfeiçoamento 

leva à incorporação de novos conhecimentos e, com eles, novas formas para os riscos 

serem avaliados e geridos. 

É importante também que a avaliação de risco não se restrinja a uma 

determinada área ou unidade do sistema de abastecimento de água, como feito neste 

estudo. A própria definição de sistema – “um conjunto de elementos interconectados, de 

modo a formar um todo organizado” – aponta a necessidade de as unidades serem 

avaliadas individualmente, bem como as inter-relações entre elas. 

Para ser elaborada a avaliação de risco são necessárias informações; é de 

fundamental importância que elas sejam confiáveis e expressem a realidade do sistema; 

contudo, nem sempre elas estão disponíveis da forma como se fazem necessárias. A 

falta de informações não deve ser vista como empecilho ou justificativa para a não 

realização da avaliação de risco. Toda avaliação de risco pressupõe a existência de 

dúvidas e incertezas. A falta de informação sobre determinado critério ou fator de risco 
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deve ser vista como meta a ser atingida – se não houver informações que permitam 

perfeita definição da distância correta entre as tubulações da rede de água e a rede 

coletora de esgoto, a solução é utilizar a melhor informação disponível e buscar 

melhorar a qualidade das informações via elaboração de cadastro técnico detalhado, por 

exemplo, para aperfeiçoar as próximas revisões do PSA. 

A avaliação de risco apresentada neste estudo é válida apenas para a rede de 

distribuição de água de Itatinga, devido às incertezas e à forma como os critérios foram 

definidos especificamente para o objeto de estudo e, portanto, a comparação entre as 

diferentes redes de distribuição de água deve ser feita com cautela. 

A avaliação de risco, bem como o Plano de Segurança da Água, fazem parte de 

uma construção coletiva e, portanto, é fundamental a participação de profissionais das 

diversas áreas do conhecimento ligados ao abastecimento de água, para enriquecer o 

debate, agregar novos conhecimentos, permitir a análise de problemas sob diversos 

ângulos e definir critérios com maior clareza e menor subjetividade. 

É fundamental que no grupo que irá elaborar o PSA / Avaliação de risco estejam 

presentes profissionais que executam a operação diária do sistema, porque além de 

tornar possível serem obtidas informações detalhadas provenientes da prática diária – 

nem sempre disponíveis em documentos oficiais – essa situação cria: um ambiente de 

parceria entre as diversas áreas; consciência coletiva dos problemas e comprometem as 

partes envolvidas para o efetivo cumprimento da avaliação de risco / PSA. 

A avaliação de Risco não substitui o elemento humano na tomada de decisões, 

mas fornece uma avaliação global mais exata dos diversos fatores envolvidos na gestão 

da segurança da água para consumo humano, e esse fato facilita sobremaneira a tomada 

de decisões. 
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10. ANEXO 

Quadro Ax-1 - Distribuição dos países conforme regiões e sub-regiões da 
Organização Mundial da Saúde 

Sub-região Descrição Grupo Estados Membros 

AFR-O África 
Alta mortalidade 

Em desenvolvimento 

Argélia, Angola, Benin, Burkina Faso, Camarões, Cabo Verde, 

Comores, Guiné Equatorial, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-

Bissau, Libéria, Madagascar, Mali, Mauritânia, Ilhas Mauricio, Níger, 

Nigéria, São Tomé e Príncipe, Senegal, Ilhas Seicheles, Serra Leoa e 

Togo. 

AFR-E África 
Alta mortalidade 

Em desenvolvimento 

Botsuana, Burundi, República Centro Africana, Congo, Costa do 

Marfim, República Democrática do Congo, Eritréia, Etiópia, Quênia, 

Lesoto, Malaui, Moçambique, Namíbia, Ruanda, África do Sul, 

Suazilândia, Uganda, República Unida da Tanzânia, Zâmbia e 

Zimbábue. 

AMR-A Américas Desenvolvida Canadá, Cuba, Estudos Unidos 

AMR-B América 
Baixa Mortalidade 

Em desenvolvimento 

Antígua, Argentina, Bahamas, Belize, Brasil, Chile, Colômbia, Costa 

Rica, Republica Dominicana, El Salvador, Granada, Guiana, Honduras, 

Jamaica, México, Panamá, Paraguai, Santa Lúcia, São Vicente, 

Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela. 

AMR-D Américas 
Alta Mortalidade 

Em desenvolvimento 
Bolívia, Equador, Guatemala, Haiti, Nicarágua e Peru. 

SER-B 
Sudeste 

Asiático 

Baixa Mortalidade 

Em desenvolvimento 
Indonésia, Sri Lanka e Tailândia 

SER-D 
Sudeste 

Asiático 

Alta Mortalidade 

Em desenvolvimento 

Bangladesh, Butão, República Democrática da Coréia, Índia, Maldivas, 

Myannar, Nepal e Timor Leste. 

EUR-A Europa Desenvolvida 

Andorra, Áustria, Bélgica, Croácia, Chipre, República Tcheca, 

Dinamarca, Finlândia, France, Alemanha, Grécia, Islândia, Irlanda, 

Israel, Itália, Luxemburgo, Malta, Mônaco, Países Baixos, Noruega, 

Portugal, São Marino, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido. 

EUR-B Europa Desenvolvida 

Albânia, Armênia, Azerbaijão, Bósnia - Hezergovina, Bulgária, 

Geórgia, Quirquistão, Polônia, Romênia, Sérvia e Montenegro, 

Eslováquia, Tajiquistão, Yugoslávia, Macedônia, Turquia, 

Turcomenistão, Uzbequistão.  

EUR-C Europa Desenvolvida 
Belarus, Estônia, Hungria, Cazaquistão, Letônia, Lituânia, Moldávia, 

Rússia, Ucrânia. 

EMR-A 
Oriente 

Médio 

Baixa Mortalidade 

Em desenvolvimento 

Bahrein, Irã, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Omã, Qatar, Arábia 

Saudita, Síria, Tunísia, Emirados Árabes Unidos. 

EMR-D 
Oriente 

Médio 

Alta Mortalidade 

Em desenvolvimento 

Afeganistão, Djibuti, Egito, Iraque, Marrocos, Paquistão, Somália, 

Sudão e Yemen. 

WPR-A 
Oceania e 

Oriente 
Desenvolvido Austrália, Brunei Darussalam, Japão, Nova Zelândia e Singapura 

WPR-B 
Oceania e 

Oriente 

Baixa Mortalidade 

Em desenvolvimento 

Camboja, China, Ilhas Cook, Fiji, Kiribati, Laos, Malásia, Ilhas 

Marshall, Micronésia, Mongólia, Nauru, Niue, Palau, Nova Guiné 

Papua, Filipinas, República da Coréia, Samoa, Ilhas Salomão, Tonga, 

Tuvalu, Vanuatu, Vietnã. 
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