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REMOÇÃO DE Microcystis aeruginosa E MICROCISTINA PELO PROCESSO DE 

FILTRAÇÃO LENTA  

RESUMO 

O presente trabalho, de caráter prospectivo, apresenta uma avaliação preliminar da capacidade 

do processo de filtração lenta em remover células viáveis de Microcystis aeruginosa 

(cianobactéria) e microcistina (cianotoxina) dissolvida na água, bem como avalia a ocorrência 

de lise celular de Microcystis aeruginosa no interior do filtro lento. 

As cianotoxinas são compostos intracelulares presentes na maioria das cianobactérias (algas 

cianofíceas), dentre as quais as microcistinas são reconhecidas como potentes promotores de 

tumores hepáticos.  

O trabalho experimental foi desenvolvido em escala piloto de pequeno porte, em que foram 

montados 2 filtros lentos de areia e 1 filtro lento com uma camada intermediária de carvão 

ativado granular (filtro sanduíche), operando em paralelo. A água base utilizada para 

alimentação dos filtros foi a água do lago Paranoá (Brasília-DF), que foi inoculada, 

alternadamente, com células da espécie Microcystis aeruginosa e com microcistina 

dissolvida. As taxas de filtração avaliadas foram de 3 e 2 m
3
/m

2
.dia. 

Os resultados obtidos para remoção de células de M. aeruginosa no filtro lento de areia, 

operando com taxa de filtração de 2 e 3 m
3
/m

2
.dia e concentração de aproximadamente 

10
6
cél./mL na água bruta, foram de 65% a 88%, indicando a ocorrência de transpasse. Ao 

mesmo tempo, foi detectada a presença de microcistina dissolvida na água filtrada, 

conseqüência de lise das células de M. aeruginosa retidas nos filtros lentos. Os filtros se 

mostraram mais eficientes quando a concentração de células na água bruta foi menor 

(10
4
cél./mL e 10

5
cél./mL) e uma menor taxa de filtração foi adotada (2 m

3
/m

2
.dia). 

Quando a água bruta foi inoculada com microcistina dissolvida, os filtros lentos de areia 

foram bastante eficazes. Os resultados indicam que o grau de remoção depende da 

concentração de microcistina dissolvida na água bruta. O filtro sanduíche apresentou 

praticamente 100% de eficiência de remoção de microcistina dissolvida, quando a água bruta 

continha microcistina intra ou extracelular. Por outro lado, nos dois tipos de filtros lentos, a 

remoção de coliformes foi afetada pela alimentação dos filtros com microcistina dissolvida.  

A maturidade biológica do meio filtrante influenciou positivamente na eficiência total de 

remoção de microcistina (intra e extracelular) pelos filtros lentos. 

Verificou-se que a filtração lenta pode ser eficiente na remoção de M. aeruginosa e 

microcistina, porém há necessidade da realização de outros trabalhos de investigação que 

venham a confirmar e complementar a avaliação desse processo. A otimização de parâmetros 

de projeto e operação é condição fundamental para garantir a aplicabilidade de filtração lenta 

no tratamento de águas contendo M. aeruginosa e microcistina. 
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REMOVAL OF Microcystis aeruginosa AND MICROCYSTIN 

BY SLOW SAND FILTRATION 

 

ABSTRACT 

The aim of this work is to evaluate the efficiency of the slow sand filtration for removing 

viable cells of Microcystis aeruginosa (cyanobacteria) and dissolved microcystin (cyanotoxin) 

from raw water, as well as the occurrence of M. aeruginosa lysis into the filter bed. 

Microcystis may produce, among its secondary metabolites, toxins such as microcystin, which 

can cause liver damage or even death. 

Pilot-scale experiments were performed using two slow sand filters and one granular activated 

carbon sandwich filter (sand/GAC/sand). These filters were continuously and simultaneously 

operated. The raw water was taken from Paranoá Lake (Brasília-DF-Brazil) and was spiked 

with M. aeruginosa and dissolved microcystin. Two filtration rates were tested in the 

experiments(2 and 3m
3
/m

2
.day). 

The removal of viable cells ranged from 65% to 88% when the raw water presented a 

concentration of M. aeruginosa of about 10
6
cells/mL and the filtration rate applied was up to 

 3m
3
/m

2
.day. The occurrence of cell breakthrough was observed. At the same time, some 

concentration of dissolved microcystin was detected in filtered water, consequence of the cells 

lysis into the filter bed. The performance of the filters was positively influenced by the 

decrease of the filtration rate and concentration of M. aeruginosa cells in raw water.  

When the raw water was spiked with dissolved microcystin, the slow sand filters presented a 

substantial removal of this toxin. Nevertheless, the results suggest that the range of 

microcystin removal depends on its concentration in raw water. An almost 100% removal of 

dissolved microcystin was achieved by the sandwich filter when the raw water contained 

either M. aeruginosa and dissolved microcystin. On the other hand, a breakthrough of 

coliform bacteria was observed whenever the filters were fed with raw water containing 

dissolved microcystin.  

The filter bed biological maturity seems to have a positive influence on the total removal 

efficiency of both intra and extra cellular toxin. 

Slow sand filtration may become an efficient process for the removal of both M. aeruginosa 

and dissolved microcystin. However, future studies must be developed in order to validate the 

present results and complement the evaluation of this treatment process. Optimization of 

project and operational parameters must be pursued. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Diante de um crescente quadro de poluição dos corpos d’água do Brasil, a questão do 

tratamento adequado da água apresenta-se como de fundamental importância para que a 

população abastecida receba água segura e de qualidade. 

 

Estados como o Pará, Tocantins e Ceará têm, apenas, em torno de 40% de sua população 

abastecida com água tratada (IBGE, 2002). Os investimentos nessa área são insuficientes, e é 

um fator agravante na atual situação epidemiológica do país, principalmente no que tange às 

doenças de veiculação hídrica.  

 

Dentre as diversas tecnologias de tratamento de água, a filtração lenta é bastante atraente, pois 

não necessita aplicação de produtos químicos e não requer mão-de-obra especializada. Além 

disso, apresenta excelente capacidade de remoção de organismos patogênicos incluindo cistos 

de Giardia e oocistos de Cryptospodirium.  

 

A filtração lenta em areia foi uma das primeiras tecnologias desenvolvidas para o tratamento 

de água para consumo humano. É um processo que se assemelha ao que ocorre na natureza, 

quando a água da chuva atravessa as diversas estratificações do solo até encontrar um 

aqüífero (Vargas, 1992). 

 

O uso da filtração lenta, porém, tem limitações quanto à qualidade da água afluente. Por esse 

motivo, estudiosos da área de tratamento de água têm investido no desenvolvimento e 

adequação de técnicas de pré-tratamento para condicionar a qualidade da água aos limites 

recomendados para esse processo. 

 

Assim, com a diminuição da qualidade da água dos mananciais de superfície, a filtração lenta, 

apesar de ser apropriada para países que apresentam acentuadas diferenças socio-econômicas, 

perdeu espaço, e, por exemplo, apenas 7% das estações de tratamento de água administradas 

por municípios ou pela Fundação Nacional de Saúde se utilizam desse processo (ASSEMAE, 

1996). 

 

Em 1996, um triste fato chocou nosso país: a morte de 60 pacientes de hemodiálise por 

intoxicação por uma toxina produzida por cianobactérias, a microcistina. Essas mortes 
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serviram de alerta às autoridades responsáveis pelos possíveis danos que esses compostos 

podem causar à saúde humana, e também, impulsionaram pesquisas para sua remoção na água 

de consumo humano.  

 

A microcistina é um composto intracelular que é liberado para a massa d’água com a 

ocorrência da lise celular de sua cianobactéria produtora (principalmente o gênero 

Microcystis). Essa cianotoxina é reconhecida como uma potente promotora de danos ao 

fígado, e a depender da dosagem e do tempo em que foi administrada, pode ocasionar a morte. 

 

Estudos realizados por diversas instituições de pesquisa e ensino revelam a presença de 

cianobactérias tóxicas nos mananciais de superfície brasileiros, incluindo mananciais de 

abastecimento, e em concentrações muitas vezes preocupantes no que diz respeito ao meio 

ambiente e à saúde pública. Essa ocorrência é cada dia mais comum e se estende por 

praticamente todo país. 

 

Face a essa realidade, a Portaria n
o
1469 do Ministério da Saúde (2000), que dispõe sobre “os 

procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água 

para consumo humano e seu padrão de potabilidade”, estabelece o limite de 1 µg/L de 

microcistina em águas de abastecimento, evidenciando a necessidade de um tratamento 

adequado da água que seja capaz de remover essa toxina. 

 

A oxidação com ozônio, ou a filtração em carvão ativado granular, podem ser bastante 

efetivos na remoção de microcistina quando essa se encontra dissolvida na água, no entanto, 

essas tecnologias de tratamento não são apropriadas para a realidade socio-econômica de 

várias regiões do país. 

 

O tratamento convencional, que é o mais utilizado no Brasil, não é capaz de remover a 

microcistina dissolvida. Ao mesmo tempo, a literatura apresenta a filtração lenta como um 

tratamento com grande potencial de remoção desses compostos.  
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2 - OBJETIVOS 

 

O trabalho proposto tem como objetivo principal avaliar a capacidade do processo de filtração 

lenta em remover células de Microcystis aeruginosa (produtoras de microcistina) e 

microcistina dissolvida na água. 

 

Em termos mais específicos, os objetivos são: 

 

 Avaliar a influência da taxa de filtração na capacidade de remoção de Microcystis 

aerugiosa e microcistina dissolvida pela filtração lenta; 

 Avaliar a existência (ou grau) de liberação de microcistina quando da remoção de células 

viáveis de Microcystis aeruginosa pela filtração lenta; 

 Avaliar, preliminarmente, a remoção de microcistina com o uso de um filtro lento com 

uma camada de carvão ativado granular, chamado “filtro sanduíche”. 

 

Esse trabalho foi realizado em estreita cooperação com o Laboratório de Ecofisiologia e 

Toxicologia de Cianobactérias/IBCCF
o
 (UFRJ) e envolveu a presente dissertação de mestrado 

e parte da tese de doutorado da Bióloga Ana Cláudia Pimentel de Oliveira (Programa de Pós-

graduação em Biotecnologia Vegetal/UFRJ). O desenvolvimento em conjunto dos trabalhos 

garantiu uma abordagem multidisciplinar do problema e viabilizou a realização dos mesmos. 
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3 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 – FILTRAÇÃO LENTA 

 

3.1.1 - Histórico 

 

Desde as mais antigas civilizações, existe a preocupação com a qualidade da água para 

consumo humano. No início do século XIX foi construído o primeiro filtro lento, 

experimental, por John Gibb, na Escócia, e em 1829, James Simpson aplicou esse tratamento 

pela primeira vez para o abastecimento público, utilizado para tratar a água captada do rio 

Tâmisa, em Londres.  

 

O uso da filtração lenta foi impulsionado pela epidemia de cólera asiática na Inglaterra em 

1849. Nessa época, estudos feitos por John Snow sobre a transmissão de cólera relatavam a 

existência de “materies morbi”, um material derivado de doentes, que poderia contaminar a 

água e transmitir a infecção àqueles que a ingerisse. Acreditava-se que a filtração lenta fosse 

capaz de remover esse material junto com os sólidos contidos na água. Em decorrência dessa 

descoberta, em 1852, a Lei Metropolitana de Águas de Londres estabeleceu que, “toda a água 

derivada do rio Tâmisa, num raio de oito quilômetros da Catedral de Saint Paul, deveria 

passar pelo processo de filtração lenta antes de ser distribuída” (Hespanhol, 1987; Varesche, 

1989; Veras, 1999). 

 

Em 1892, a eficiência da filtração lenta quanto à remoção de organismos patógenos foi de fato 

comprovada com a experiência vivida por duas cidades alemãs, Hamburgo e Altona, que 

utilizavam como fonte de abastecimento a água do rio Elba. Na cidade de Hamburgo, a água 

não passava por nenhum tratamento, havendo relatos de 26,3 casos de cólera por 1000 

habitantes, dentre esses, 13,49 resultaram em mortes. Por outro lado, em Altona, onde era 

utilizado o processo de filtração lenta, o número de casos registrados foi bastante reduzido, 

3,8 casos por 1000 habitantes, com 2,13 mortes, sendo provavelmente originados da zona 

entre as duas cidades, e tendo ocorrido em pessoas que não tiveram acesso à água filtrada 

(Hendricks e Bellamy, 1991; Hespanhol, 1987). 

 

Atualmente, em diversos países europeus, a filtração lenta é a unidade final de uma seqüência 

de tratamento pelas suas vantagens na remoção de cistos de Giardia e de oocistos de 
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Cryptosporidium, sendo precedida de unidades como a pré-oxidação, coagulação, floculação, 

flotação ou decantação, filtração rápida e filtros de carvão ativado granular (Di Bernardo et 

al., 1999). 

 

No Brasil, de acordo com Di Bernardo (1993), essa tecnologia foi bastante empregada em 

diversas cidades até a década de sessenta, porém, em decorrência da diminuição da qualidade 

das fontes de água para abastecimento, elas foram praticamente todas convertidas em sistemas 

de tratamento completo. Um levantamento feito pela ASSEMAE (1996) registrou que 7% das 

estações de tratamento de água administradas por municípios ou pela Fundação Nacional de 

Saúde utilizam o processo de filtração lenta. Nesta última década, têm sido desenvolvidas 

tecnologias que adequam a qualidade da água ao processo de filtração lenta (processos de pré-

tratamento), fazendo com que a filtração lenta retome seu espaço entre os diversos processos 

de tratamento de água. 

 

 

3.1.2 - Descrição do filtro lento 

 

O filtro lento pode ser sucintamente descrito como um tanque composto por um meio filtrante 

de areia de granulometria fina (0,15 a 0,3 mm de diâmetro efetivo), colocada sobre uma 

camada suporte de pedregulho. Um esquema dos elementos básicos de um filtro lento está 

apresentado na Figura 3.1, e seus critérios de dimensionamento, na Tabela 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Esquema dos elementos básicos de um filtro lento  
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O processo de filtração lenta convencional é limitado a águas que tenham valores de turbidez, 

cor verdadeira e teor de sólidos suspensos relativamente baixos, como pode ser visto na 

Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.1 – Critérios de dimensionamento do filtro lento (Haarhoff e Cleasby, 1991) 

Taxa de filtração 2,4 – 4,8 m
3
/m

2
.dia 

Área do meio filtrante < 200 m
2
 por unidade e no mínimo 2 unidades 

Profundidade do meio filtrante: 

Inicial 

Após raspagens 

 

0,8 – 0,9 m 

0,5 – 0,6 m 

Tamanho efetivo do grão 0,15 – 0,30 mm 

Coeficiente de uniformidade < 5, preferencialmente 3 

Altura da água sobrenadante 1 m 

 

Tabela 3.2 – Valores máximos recomendados para a água afluente aos filtros lentos (Di 

Bernardo et al., 1999) 

Parâmetros Di Bernardo (1993) Cleasby (1991) 

Turbidez (uT) 10 5 

Cor verdadeira (uC) 5 - 

Ferro (mg Fe/L) 1 0,3 

Manganês (mg Mn/L) 0.2 0,05 

Algas 250 UPA/mL 5 µg de clorofila-a/L 

Coliformes Totais (NMP/100 mL) 1000 - 

 

Visando uma maior abrangência do emprego da filtração lenta para água de qualidade 

inferior, foram desenvolvidas tecnologias de pré-tratamento, como, por exemplo, a Pré-

Filtração Dinâmica (PFD) e a Pré-Filtração em Pedregulhos (PFP). Essa seqüência de pré-

tratamentos, conjuntamente com o processo de filtração lenta, é denominada de Filtração em 

Múltiplas Etapas (FiME).  

 

O objetivo da FiME é condicionar o efluente de cada etapa para que esteja com qualidade 

adequada para ser submetido à unidade posterior. Assim, águas brutas fora dos limites 

estabelecidos na Tabela 3.2 podem ser tratadas pela filtração lenta, uma vez que sejam 

submetidas a um pré-tratamento adequado. 
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Na pré-filtração dinâmica, há essencialmente remoção de sólidos grosseiros, contudo há 

também remoção de organismos e de algum material fino (Vissher et al., 1996). O efluente da 

pré-filtração dinâmica passa por um segundo tratamento para remoção de material mais fino, 

a pré-filtração em pedregulhos de granulometria decrescente, que pode ser de fluxo vertical 

(ascendente ou descendente) ou horizontal. Estudos para o desenvolvimento dessas 

tecnologias têm sido de fundamental importância para a retomada do uso da filtração lenta. 

 

Apesar da filtração lenta ter uma excelente remoção microbiológica, é obrigatória a 

desinfecção do efluente do filtro, garantindo que haverá um residual de cloro na rede 

distribuidora (Vissher et al., 1996). 

 

 

3.1.3 - Processo de filtração 

 

A percolação da água nos interstícios do meio filtrante de um filtro lento resulta no contato 

das impurezas presentes com a superfície dos grãos, sendo possivelmente retidas. Ocorrem 

então processos de degradação química e biológica que reduzem a matéria orgânica a formas 

mais simples, sendo levadas em solução ou permanecendo como material inerte até a sua 

remoção na limpeza (Vargas, 1992). 

 

O filtro lento opera com uma baixa taxa (ou velocidade) de filtração, resultando em altos 

tempos de detenção na água acima do meio e no próprio meio filtrante. Em conseqüência 

desse tempo de detenção elevado, há o desenvolvimento de intensa atividade biológica nas 

camadas mais superficiais do meio filtrante. Segundo Haarhoff e Cleasby (1991), pode-se 

fazer uma relação de semelhança entre um filtro lento e um reservatório de água. Nos dois 

casos existem três zonas distintas: acima do meio, onde se desenvolve a comunidade 

planctônica; interface água/areia; e atividade biológica nos interstícios da areia, mais 

genericamente chamada de comunidade bentônica. 

 

Na interface água/areia forma-se um filme biológico chamado schmutzdecke
1
, constituído de 

várias espécies microbianas, como por exemplo, as bactérias, as algas e os protozoários, que 

estão sujeitas a complexas interações biológicas devido à atividade de teia microbiana. Esse 

filme pode também conter material inerte como argila, e minerais precipitados como o 

manganês e o ferro (Wanner e Gunjer, 1986 apud Varesche, 1989). 
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O filme biológico é formado durante um intervalo de tempo chamado “tempo de maturação” 

(ou amadurecimento), apenas após esse amadurecimento, o filtro se encontra em condições 

adequadas de produzir água tratada de boa qualidade. A atividade biológica presente no filtro 

depende essencialmente da quantidade de nutrientes presentes na água bruta e da temperatura. 

 

Há várias diferenças entre os processos de filtração lenta e de filtração rápida, porém 

essencialmente duas são determinantes: a taxa de filtração que é cerca de mais de cem vezes 

maior na filtração rápida e a ausência de coagulante na filtração lenta. Em decorrência dessas 

diferenças, os processos tornam-se bastante distintos, permitindo que a atividade biológica 

tenha papel significativo no processo de purificação da água pela filtração lenta. 

 

De um modo geral, os mecanismos responsáveis pela remoção das partículas no filtro lento 

podem ser divididos em dois grupos, o que conduz a partícula em direção ao grão de areia 

(transporte), e aqueles que operam para manter as partículas em contato com a superfície dos 

grãos de areia (aderência). Em função das características da filtração lenta e da filtração 

rápida, tais mecanismos têm relevância diferenciada. 

 

Os mecanismos de transporte são fortemente influenciados pelas características físicas do 

afluente, do meio filtrante e por parâmetros de operação, como a taxa de filtração, técnica e 

freqüência da raspagem do filme biológico. Dentre esses mecanismos, destacam-se: ação 

física de coar, impacto inercial, interceptação, sedimentação, difusão e ação hidrodinâmica. 

 

A ação física de coar é considerada o mecanismo dominante no filtro lento, e ocorre na 

passagem da água através da superfície de coesão formada no filme biológico na interface 

água/areia (Di Bernardo, 1993). A sedimentação também é bastante atuante no filtro lento, 

pois os interstícios granulares funcionam como milhões de minutas bacias de retenção, que 

possibilitam a sedimentação das pequenas partículas antes da água continuar seu caminho. 

Esse depósito aumenta à medida que se multiplicam bactérias e outros microrganismos 

presentes. 

 

Devido a essa sedimentação, desenvolve-se também ao redor dos grãos um material viscoso, 

constituído de bactérias ativas, de seus resíduos, de células mortas e de material orgânico 

parcialmente assimilado. Assim, um material semelhante ao da schmutzdecke reveste os grãos 
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de areia permitindo a ocorrência de atividade biológica no interior do meio filtrante. Essa 

atividade diminui com o aumento da profundidade (Hespanhol, 1987). 

 

Os mecanismos de transporte permitem que as partículas suspensas sejam carreadas até a 

superfície dos grãos de areia, porém, se não houver uma certa “afinidade” físico-química entre 

a superfície do grão e da partícula, não há aderência. Os principais mecanismos de aderência 

são a atração eletrostática, as forças de Van der Waals, e hidratação (Hespanhol,1987). 

 

A atração eletrostática é bastante importante na filtração lenta, e pode ser um dos motivos 

pelos quais algumas impurezas são removidas nesse processo. O grão de areia, devido à sua 

natureza cristalina, tem carga inicialmente negativa, e atrai materiais de carga positiva como 

os hidróxidos de ferro ou alumínio naturalmente presentes na água bruta, entre outros. Como 

as bactérias possuem carga elétrica negativa, elas não se aderem aos grãos, sendo uma das 

razões pela qual tais impurezas não são removidas quando o filtro contém areia limpa. Com o 

tempo, o grão de areia torna-se saturado de partículas com carga positiva aderidas em sua 

superfície, e, assim, provoca uma reversão de carga, tornando o grão, anteriormente negativo, 

positivo, e possibilitando a aderência de, por exemplo, material coloidal de origem animal ou 

vegetal, nitratos e fosfatos, que apresentam carga negativa. Essa reversão de carga pode 

ocorrer continuamente e de forma desigual na camada de areia filtrante (Huisman, 1982; 

Haarhoff e Cleasby, 1991). 

 

 

3.1.4 - Atividade biológica 

 

Os organismos presentes no filtro lento são em sua maioria: algas, protozoários, bactérias e 

invertebrados (Haarhoff e Cleasby, 1991). 

 

 

3.1.4.1 – Algas 

 

As algas têm um papel de fundamental importância na atividade biológica do filtro lento, pois 

elas se reproduzem absorvendo gás carbônico, nitratos e fosfatos, e liberando oxigênio. O 

oxigênio liberado na fotossíntese oxida as impurezas orgânicas formando sais inorgânicos 

simples. Em paralelo a esse processo, os compostos nitrogenados são oxidados formando 
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nitratos que são facilmente assimilados pelas algas (Hespanhol, 1987). Elas podem ser 

agrupadas de acordo com a sua distribuição vertical na schmutzdecke, como exemplificado na 

Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3 – Exemplo de distribuição vertical das algas na schmutzdecke (Di Bernardo, 1993) 

0 – 1,5 cm 
Espécies filamentosas, como Melosira e 

Spirogyra, cianobactérias e diatomáceas 

1,5 – 3,0 cm 

Espécies não filamentosas, como Closterium 

(clorofícea) e Gompnonema, além de material 

inerte 

3,0 – 4,5 cm 

Espécies não filamentosas em menor 

concentração e maior quantidade de material 

inerte 

4,5 – 7 cm Material inerte e poucas células de algas 

 

Na schmutzdecke, há intensa concentração de algas, e à medida que a profundidade aumenta, 

essa concentração decai (Haarhoff e Cleasby, 1991). Uma alta concentração de algas na água 

bruta pode acarretar problemas operacionais no filtro lento como a rápida obstrução dos 

vazios intergranulares das camadas superiores, e conseqüente diminuição da carreira de 

filtração pela formação de uma schmutzdecke mais impermeável (Di Bernardo et al. 1999). 

 

 

3.1.4.2 – Bactérias 

 

A principal atividade bioquímica da flora bacteriana é a desassimilação e a síntese 

(assimilação) da matéria orgânica. A desassimilação pode ser definida como reações de 

produção de energia em que a matéria orgânica é degradada em condições aeróbias. Os 

principais produtos resultantes da desassimilação dos compostos orgânicos são: amônia, 

dióxido de carbono, água, sulfatos e fosfatos. Já o processo de assimilação consiste em 

reações que formam o material celular com o auxílio da energia liberada na desassimilação. 

Assim, parte da matéria orgânica é degradada pelo processo de desassimilação, e parte é 

convertida em material celular conforme as equações simplificadas de desassimilação (1) e 

assimilação (2), propostas por Ros (1993). 
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1222 HObHxCOaOOHC enzimas

zyx     (1) 

 

22227523 )()( HOsHrCONOHCpOnNHOHCn n

enzimas

zyx   (2) 

 

Sendo: a, b, n, p, r, s coeficientes para o equilíbrio estequiométrico das reações. 

 

Para uma adequada oxidação da matéria orgânica, a concentração de oxigênio dissolvido deve 

ser superior a 3,0 mg/L, ou as condições serão anóxicas, formando produtos como metano, 

hidrogênio, sulfeto de hidrogênio, amônia e outras substâncias que podem causar gosto e odor 

à água. O manganês e o ferro que são normalmente oxidados em unidades anteriores ao filtro 

e posteriormente precipitados na superfície do filtro lento, serão reduzidos e redissolvidos sob 

condições anóxicas, e como conseqüência, pode haver precipitação desses compostos na rede 

distribuidora de água (Hespanhol, 1987; Di Bernardo, 1993) 

 

 

3.1.4.3 – Protozoários 

 

Os protozoários têm uma substancial importância pela atividade predatória que exercem sobre 

bactérias, algas, larvas de insetos e outros microrganismos. Sua concentração e distribuição no 

interior do filtro é bastante desigual, uma vez que depende da disponibilidade e natureza dos 

alimentos (Haarhoff e Cleasby, 1991). 

 

 

3.1.5 – Eficiência do filtro lento 

 

Uma das vantagens na adoção de um filtro lento é a sua capacidade em remover bactérias 

patogênicas, vírus e cistos de Giardia (Di Bernardo et al., 1999). A remoção desses 

microrganismos se deve a diversos fatores, entre eles: o decaimento natural, que é devido ao 

ambiente hostil para sua sobrevivência; a predação; a radiação solar, que tem efeito biocida; e 

a adsorção na schmutzdecke e na película formada ao redor dos grãos nas camadas mais 

superficiais do meio filtrante (Haarhoff e Cleasby, 1991). Tais fatores dependem de 

parâmetros de projeto tais como a taxa de filtração, a espessura do meio filtrante, a 

granulometria da areia, a idade da schmutzdecke e a maturidade microbiológica do meio 

filtrante (Di Bernardo et al., 1999). Algumas dessas variáveis influenciam mais ou menos na 
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eficiência do filtro, porém acredita-se que o grau da atividade biológica é o fator 

preponderante. De acordo com Haarhoff e Cleasby (1991), a remoção de bactérias é realmente 

efetiva nos 10 primeiros centímetros do filtro, onde a atividade microbiológica é grande. 

 

De acordo com Bellamy et al. (1985), a remoção de cistos de Giardia é de aproximadamente 

98%, sendo fracamente influenciada pela taxa de filtração e independente da maturidade 

biológica do filtro. Em experimentos realizados por esses autores, com uma taxa de filtração 

de 0,12 m/h num filtro maduro, a remoção de cistos de Giardia foi em torno de 99,98%, 

enquanto que para a mesma taxa num filtro sem desenvolvimento biológico (novo) foi de 

99,99%. 

 

A eficiência na remoção de oocistos de Cryptosporidium é relatada em dois importantes 

estudos. No trabalho de Fogel et al. (1993), a eficiência média relatada foi de apenas 48%. Os 

autores justificaram este baixo valor devido ao elevado coeficiente de uniformidade da areia 

(3,5–3,8), e à baixa temperatura (vários meses sob 1
o
C). Em 1995, Timms et al. continuaram 

a estudar esse assunto, em escala piloto, e o grau de remoção obtido foi superior a 99,997%, 

concentrando-se a remoção nos primeiros 2,5 centímetros do meio filtrante. 

 

Segundo estudos feitos por Poynter e Slade (1977, apud Hendricks e Bellamy, 1991), a 

remoção de vírus no filtro lento é bastante efetiva. Os autores relatam uma remoção de 

99,997% de polivírus com uma taxa de filtração de 0,2 m/h e temperatura da água entre 16
 o

C 

e 18
o
C. 

 

A Tabela 3.4 mostra as porcentagens de remoção de alguns organismos segundo diversos 

autores. 

 

Tabela 3.4 – Remoção de microrganismos pela filtração lenta (Di Bernardo et al., 1999) 

Microrganismo Percentagem de remoção Autor 

Coliformes Totais > 99 % Bellamy et al. (1985) 

Vírus (Polivírus 1) 98,25 – 99,99 % Poynter e Slade (1977) 

Cistos de Giardia > 98 % Bellamy et al. (1985) 

Oocistos de Cryptosporidium > 99,99 % Timms et al. (1995) 

Cercárias de Schistosomona 100 % Galvis et al. (1997) 
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Quanto à cor verdadeira, a remoção no filtro lento não é eficaz, uma vez que ela ocorre devido 

à presença de partículas dissolvidas e coloidais, e que portanto seria necessário um tratamento 

químico (coagulação) para serem removidas. 

 

A remoção de algas no filtro lento depende das características desses organismos e de sua 

concentração. De acordo com o trabalho de Mouchet e Bonnélye (1998), há uma remoção 

algal na ordem de 99% no processo de filtração lenta. A colmatação dos filtros, em 

conseqüência da grande concentração de algas na água afluente, pode ser evitada, ou 

minimizada, com a adoção de processos de pré-tratamento, como a pré-filtração em 

pedregulho (Mello, 1998).  

 

 

3.1.6 - Manutenção 

 

Diferentemente do filtro rápido, o filtro lento não necessita de retrolavagem, porém é 

necessário que se faça, periodicamente, limpeza da camada superior do meio filtrante. A 

técnica mais conhecida e praticada é a raspagem de dois a três centímetros superficiais da 

areia (schmutzdecke). 

 

Uma outra técnica é descrita no trabalho de Collins et al. (1991), trata-se da limpeza 

superficial do meio com um arado, com uma lavagem, sem a retirada de material. Os autores 

relatam que essa técnica foi descoberta por operadores, e se inicia quando a perda de carga 

atinge o valor máximo de projeto, que para esse trabalho era de 1,8 m. A água sobrenadante é 

drenada até 30 cm acima da superfície da areia e então o processo de limpeza pode começar. 

De acordo com Sanchez (1996), a limpeza com o arado apresentou uma série de vantagens em 

relação à raspagem, como uma menor discrepância nas condições biológicas do filtro e 

também um menor período de maturação. 

 

A Tabela 3.5 apresenta os efeitos do processo de limpeza sobre a eficiência do filtro lento 

para uma mesma taxa e uma mesma água bruta afluente, porém com técnicas de limpezas 

diferentes. Os dados foram obtidos por Sanchez (1996) a partir de experimento em filtros 

pilotos, operando em paralelo e em duplicatas. A Tabela 3.5 apresenta dois valores, sendo 

cada um referente a uma das duplicatas. Os resultados indicam que a realização da limpeza 

com arado resulta num menor tempo de maturação do filtro.  
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Tabela 3.5 – Efeitos da limpeza sobre o período de maturação do filtro lento (modificada, 

Sanchez, 1996) 

 Períodos de maturação ou recuperação (h) 

Parâmetro Limpeza com raspagem Limpeza com arado 

Remoção de coliformes fecais 120;142 116;86 

Remoção de turbidez 160;160 124;72 

 

 

O período de maturação após a limpeza do filtro lento é objeto de discussão na literatura, pois 

é uma incógnita nesse processo (Sanchez, 1996), assim, os tempos explicitados na Tabela 3.5 

não devem ser tomados como referência para outros filtros, pois esse tempo depende 

essencialmente das características da água afluente. 

 

Como o filme biológico contém um grande número de algas, é preciso que se tenha cuidado 

quando houver presença de diatomáceas unicelulares e organismos não filamentosos, pois, 

nesse caso, esses organismos poderão obstruir o meio, devendo ser feito um controle da 

profundidade a ser raspada. Após diversas raspagens, a profundidade do meio se reduzirá e 

será necessária reposição de areia. Segundo Bellamy et al. (1985) e Visscher (1988), a 

maneira mais adequada de se fazer esta reposição é remover praticamente toda a areia, colocar 

areia limpa até a metade do filtro, e em seguida preencher com a areia já utilizada e 

previamente retirada. Desta forma, o tempo de amadurecimento será reduzido. 

 

 

3.2 – CIANOBACTÉRIAS E CIANOTOXINAS 

 

As cianotoxinas são compostos intracelulares presentes na maioria das cianobactérias 

(cianofíceas). Essa matéria orgânica intracelular pode ser liberada para o meio aquático de 

forma natural, por um processo ainda não explicado na literatura, ou quando sua membrana 

celular for rompida, de forma induzida (interferência humana) ou não, encontrando-se então 

na forma dissolvida (extracelular). Dessa forma, nesse item será abordada uma breve 

definição de cianobactérias, seu crescente surgimento em ambientes aquáticos e de forma 

mais específica, um de seus metabólitos secundários em estudo, as cianotoxinas. 
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3.2.1 - Cianobactérias 

 

3.2.1.1 - Definição 

 

As cianobactérias, também conhecidas como cianofíceas ou algas azuis, são microrganismos 

aeróbios que realizam o processo de fotossíntese para obtenção de energia, permitindo que 

cresçam e se reproduzam, sendo por isso, associadas às algas. Fazem parte do reino Monera, 

apresentando organização celular procariótica, ou seja, possuindo núcleo disseminado no seu 

protoplasma (von Sperling, 1996). Por essa razão se assemelham bioquimicamente e 

estruturalmente às bactérias. 

 

Além de conterem como pigmento fotossintetizante, a clorofila-a (pigmento verde), as 

cianobactérias também apresentam as ficobilinas, que são pigmentos protéicos, baseados em 

ficocianina e aloficocianona, que lhes conferem o pigmento azulado, e em ficoeritrina, o 

pigmento avermelhado. Devido a esses pigmentos, esses microrganismos apresentam 

coloração verde-azulada (Branco, 1978). 

 

As cianobactérias possuem uma grande diversidade morfológica, podendo ser unicelulares, 

filamentosas, ou formadoras de colônias. São encontradas em rios, reservatórios, mar e terra, 

entretanto num ambiente de água doce (pH 6-9), com temperatura entre 15–30
o
C e, com uma 

alta concentração de nutrientes (principalmente nitrogênio e fósforo), elas têm um 

crescimento acelerado, pois essas são as condições que favorecem seu desenvolvimento 

(Carmichael, 1994). 

 

 

3.2.1.2 - Floração de cianobactérias 

 

O freqüente uso dos ambientes aquáticos como receptores dos efluentes das atividades 

humanas, sejam elas domésticas, agrícolas ou industriais, tem levado à introdução de 

nutrientes na água, enriquecendo proporcionalmente a flora e a fauna desses ambientes, 

havendo, então, a transformação de um ambiente oligotrófico (pobre em nutrientes), em 

eutrófico (rico em nutrientes). 
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O aumento dos teores de nutrientes no corpo d’água, em especial nitrogênio e fósforo, leva ao 

crescimento do número de organismos de determinadas espécies e, freqüentemente, ao 

surgimento de florações. A exigência quanto ao nitrogênio (que faz parte da molécula de 

proteína) por parte de um determinado organismo, para seu desenvolvimento, é proporcional à 

concentração desse elemento na estrutura molecular do próprio organismo. Assim, entre os 

seres mais exigentes em relação a esse elemento estão as cianobactérias, como por exemplo a 

Microcystis aeruginosa, com 55,58% de seu peso seco constituído de proteínas e a 

Aphanizomenon flos-aquae, com 62,80% (Branco, 1978).  

 

Uma característica bastante peculiar das cianobactérias é sua capacidade de fixação de 

nitrogênio do ar, quando o nitrogênio dissolvido na água encontra-se escasso. Por esse 

motivo, as cianobactérias podem desenvolver-se em ambientes pobres em nitrogênio, 

tornando-se, assim, bastante presentes em mananciais de água para abastecimento, ainda que 

em concentrações não preocupantes (Branco, 1978; Chorus e Bartram, 1999). 

 

Um ambiente caracterizado como eutrófico tem condições bastante favoráveis para florações 

de algas, inclusive das cianobactérias, o que não descarta a possibilidade de águas nessas 

condições não apresentarem florações desses organismos. A Figura 3.2 ilustra a aparência de 

uma floração de cianobactéria do gênero Microcystis e na Figura 3.3 são apresentadas 

colônias de células de Microcystis vistas em microscópio. 

 

Os efeitos resultantes da eutrofização são prejudiciais sobretudo em ambientes lênticos. O 

crescimento excessivo de algas e de plantas aquáticas pode acarretar problemas como odor, 

sabor, toxidez, turbidez, cor, diminuição do oxigênio dissolvido, prejuízos ao tratamento de 

água e assoreamento.  

 

Com o objetivo de monitorar as cianobactérias em mananciais com uso para abastecimento 

público, a Portaria n
o
1469 do Ministério da Saúde (2000) estabelece em seu capítulo 5, artigo 

19, inciso 1 que “o monitoramento de cianobactérias na água do manancial, no ponto de 

captação, deve obedecer freqüência mensal, quando o número de cianobactérias não exceder 

10000 cél./mL, e semanal, quando o número de cianobactérias exceder este valor.” 
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Figura 3.2 – Floração de Microcystis (Yoo et al., 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Colônias de células de Microcystis (Yoo et al., 1995). 

 

 

3.2.2 - Classificação das cianotoxinas 

 

As cianobactérias podem produzir uma grande variedade de metabólitos secundários, entre 

eles, substâncias que podem agir como hormônios e antibióticos, ou toxinas que são 

prejudiciais à saúde. Essas cianotoxinas podem ser classificadas como neurotoxinas, 

hepatotoxinas, e dermatotoxinas (Carmichael, 1992; Sivonen e Jones, 1999). Na Tabela 3.6 

estão classificadas algumas toxinas, suas respectivas cianobactérias produtoras e onde elas 

atuam em mamíferos. 
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Tabela 3.6 - Caracterização geral das cianotoxinas (Sivonen e Jones, 1999) 

Grupo tóxico 
Sistema ou órgão 

afetado em mamíferos 

Gêneros de cianobactérias já 

identificados como produtores 

Anatoxina-a Sistema nervoso 
Anabaena, Oscillatoria, 

Aphanizomenon 

Anatoxina-a(s) Sistema nervoso Anabaena 

Microcistina Fígado 
Microcystis, Anabaena, Oscillatoria, 

Nostoc, Hapalosiphon, Anabaenopsis 

Nodularina Fígado Nodularia 

Cilindrospermopsina Fígado 
Cylindrospermopsis, Aphanizomenon, 

Umezakia 

Saxitoxina Sistema nervoso 
Anabaena, Aphanizomenon, Lyngbya, 

Cylindrospermopsis 

Lipopolissacarídeos 

(LPS) 

Irritação cutânea e na 

mucosa 
Todas as espécies (potencialmente) 

 

 
3.2.3 - Neurotoxinas 

 

Em 1972, Huber e Edwards determinaram pela primeira vez a estrutura química de uma 

cianotoxina. Foi derivada da cianobactéria Anabaena flos-aquae, e foi denominada de 

anatoxina-a (Carmichael, 1992). 

 

Como o próprio nome já informa, as neurotoxinas são cianotoxinas que atingem o sistema 

nervoso. De acordo com Carmichael (1992), a dose letal que causa a morte de 50% da 

população de camundongos (DL50) exposta à anatoxina-a, via intraperitonial
2
 (i.p.), é de 200 

µg/kg de peso corpóreo, com um tempo de sobrevivência de minutos. Os sinais clínicos de 

envenenamento de animais por ingestão dessa toxina são: diminuição dos movimentos, 

colapso neuromuscular, dor abdominal, convulsões e morte. A morte ocorre devido à parada 

respiratória e leva de alguns minutos a horas, a depender da dosagem, da espécie e do 

consumo prévio de alimento. Ainda segundo Carmichael (1992), a dose oral para a letalidade 

é bem mais alta, ainda assim, com a ingestão de alguns mililitros a poucos litros de água 

contaminada, animais podem vir a morrer. 
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A degradação da anatoxina-a é acelerada em condições alcalinas, com pH entre 8 e 10. Em 

águas com concentração de 10 µg/L de anatoxina-a, a meia-vida para sua degradação é em 

torno de 14 dias (Sivonen e Jones, 1999). 

 

No Brasil, ainda não foi confirmada a presença dessa toxina, porém com o crescente número 

de reservatórios eutrofizados, cianobactérias responsáveis pela sua produção podem 

desenvolver-se, servindo de alerta para os estudiosos dessa área (Azevedo e Brandão, 2001). 

 

Em 1978, Carmichael e Gorham perceberam diferentes sinais de neurointoxicação por toxinas 

produzidas pela cianobactéria Anabaena, principalmente a salivação. Diante dessa 

observação, para que pudessem diferenciar a toxina que causava esse novo sintoma, ela foi 

chamada de anatoxina-a(s) (s=salivação). Assim, a anatoxina-a(s) apresenta além dos 

sintomas da anatoxina-a, uma intensa salivação. Sua toxicidade é 10 vezes superior a da 

anatoxina-a, ou seja, DL50 (i.p.) de 20 µg/kg e com um tempo de sobrevivência de 10-30 

minutos (Carmichael, 1992). 

 

Um outro grupo de neurotoxinas, as “toxinas paralisantes de moluscos” (PSP = Paralytic 

Shellfish Poisons) são produzidas por algumas cianobactérias (ver Tabela 3.6) e também pelos 

dinoflagelados marinhos
3
, que são os responsáveis pela ocorrência das “marés vermelhas” 

(Carmichael, 1994). 

 

O grupo das PSPs consiste em duas cianotoxinas extremamente tóxicas, as saxitoxinas e as 

neosaxitoxina. Essas neurotoxinas agem inibindo a condução nervosa, e seus sinais clínicos 

de intoxicação incluem tontura, adormecimento da boca e extremidades, fraqueza muscular, 

náusea, vômito, sede e taquicardia (Carmichael, 1994). Sua DL50 (i.p.) é de 10 µg/kg de peso 

corpóreo em camundongos (Lahti, 1997). 

 

No Brasil, tem-se identificado um aumento da ocorrência de Cylindrospermopsis (produtora 

das PSPs) desde a região Nordeste até o Sul (Azevedo e Brandão 2001). A Portaria n
o
1469 do 

Ministério da Saúde (2000) recomenda em seu capítulo 4, artigo 14, inciso 1, que “as análises 

para cianotoxinas incluam a determinação de cilindrospermopsina e saxitoxinas, observando 

os valores limites de, respectivamente, 15µg/L e 3µg/L de equivalentes em saxitoxinas.” 
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3.2.4 - Hepatotoxinas 

 

As hepatotoxinas são responsáveis pela maioria das intoxicações causadas por cianobactérias. 

As toxinas já caracterizadas desse grupo são as nodularinas, as microcistinas, e a mais 

recentemente descoberta, a cilindrospermopsina. Apresentam uma ação mais lenta que as 

neurotoxinas, mas podem causar a morte entre poucas horas e poucos dias. As nicrocistinas e 

noduarinas causam danos aos hepatócitos (células do fígado), promovendo a diminuição de 

seus tamanhos. O fígado perde então seu arranjo ideal de células e passa a desenvolver sérios 

problemas, como hemorragia (Carmichael, 1994). 

 

Os sinais clínicos de intoxicação por hepatotoxinas em animais de laboratório e silvestres 

foram principalmente, fraqueza, anorexia, vômito, extremidades do corpo frias, palidez e 

diarréia (Carmichael, 1994). 

 

Atualmente são conhecidas mais de 50 variações estruturais de microcistina, como por 

exemplo, a microcistina-LA (leucina-alanina) e a microcistina-LR (leucina-arginina). A DL50 

(i.p.) da microcistina-LR em camundongos varia entre 25 e 150 µg/kg de peso corpóreo e por 

via oral entre 5000 e 10900 µg/kg de peso corpóreo (Sivonen e Jones, 1999). 

 

As microcistinas podem ser lentamente degradadas em ambientes com alta temperatura e pH 

extremos (muito altos ou baixos). De acordo com Harada et al. (1996, apud Sivonen e Jones, 

1999), em 10 semanas com pH igual a 1, houve degradação de aproximadamente 90% das 

microcistinas, o que também ocorreu em 12 semanas com um pH igual a 9. 

 

As nodularinas têm sua estrutura bastante semelhante à das microcistinas e sua DL50 (i.p.) em 

camundongos varia entre 50 e 200 µg/kg de peso corpóreo (Rinehart et al., 1994 apud 

Azevedo e Brandão 2001). 

 

As microcistinas e as nodularinas são reconhecidas como potentes promotores de tumores 

hepáticos (Carmichael, 1994). Estudos de Falconer (1994) demonstraram a aparição de 

tumores em camundongos após doses orais de microcistina. De acordo com esses estudos a 

concentração dessas hepatotoxinas, incluindo um fator de segurança contra a promoção de 

tumores é de 1 µg de microcistinas ou nodularinas por litro, que equivale a 5000 células de 

Microcystis/mL. 
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Em 1998, a Organização Mundial de Saúde recomendou um valor guia de no máximo 1 µg/L 

de microcistina-LR para água de consumo humano (WHO, 1998). Esse mesmo valor limite de 

concentração de microcistina é adotado pela Portaria n
o
1469 do Ministério da Saúde (2000) 

que, em seu capítulo 4, artigo 14, Tabela 3, estabelece o padrão de potabilidade para 

substâncias químicas que representam risco à saúde. 

 

Dentre as hepatotoxinas conhecidas, a cilindrospermopsina é a cianotoxina que necessita de 

maior dosagem para ocasionar danos à saúde, ou seja, sua DL50 (i.p.) é a mais alta, sendo de 

aproximadamente 0,2 mg/kg (Fitzgerald et al., 1999).  

 

 

3.2.5 – Dermatotoxinas 

 

A cianobactéria marinha Lyngbya majuscula libera cianotoxinas que causam irritações 

cutâneas agudas em longos períodos de exposição a essa cianobactéria (Fitzgerald et al., 

1999). Também existe um grupo de cianotoxinas chamado lipopolisacarídeos, que estão 

presentes em todas as cianobactérias, e que causam irritações cutâneas. 

 

 

3.2.6 - Impactos na saúde humana 

 

Os sinais clínicos de intoxicação humana por hepatotoxinas são: rinites alérgicas, 

conjuntivites e dermatites, apresentando também, em casos mais graves, febre, diarréia 

vômitos, anorexia e hepatite (Carmichael, 1992; Fitzgerald et al., 1999). 

 

Sem o tratamento adequado de águas contaminadas por cianobactérias, a água efluente do 

tratamento pode ser a causa de doenças agudas e crônicas, a depender da dose e da freqüência 

que foi ingerida. Várias toxinas não são removidas pelo tratamento convencional, sendo 

também resistentes à fervura. 

 

O sulfato de cobre é usualmente utilizado para controle das florações, porém esse processo 

provoca a lise das células da cianobactéria, resultando na liberação de suas toxinas 

intracelulares. A toxina que estava no interior da célula torna-se dissolvida na massa d’água, 
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sendo denominada de toxina extracelular. Esse tipo de tratamento com o sulfato de cobre pode 

causar, então, um aumento acentuado da concentração de toxinas e, conseqüentemente, 

agudas intoxicações (Hart et al., 1998). 

 

A Portaria n
o
1469 do Ministério da Saúde (2000) estabelece em seu capítulo 5, artigo 19, 

inciso 2, que “é vedado o uso de algicidas para o controle do crescimento de cianobactérias 

ou qualquer intervenção no manancial que provoque a lise das células, quando a densidade 

das cianobactérias exceder 20000 células/mL.” 

 

Um caso na Austrália exemplifica os efeitos danosos dessa utilização indevida, 139 crianças e 

10 adultos sofreram desordens intestinais ao serem abastecidos com águas inicialmente 

tratadas com sulfato de cobre (Falconer, 1994). 

 

Apesar dos efeitos praticamente imediatos e intensos de uma intoxicação por hepatotoxinas 

em altas concentrações, deve-se atentar para casos de ingestão de pequenas quantidades 

dessas cianotoxinas por longos períodos. A exposição prolongada traz também severos riscos 

à saúde, uma vez que as microcistinas são potentes promotoras de tumores, levando a 

população exposta a uma maior incidência de câncer hepático. 

 

De acordo com Carmichael (1994), casos de florações de Microcystis na China causaram 

morte de animais e também suspeita-se que o alto índice de câncer de fígado nos chineses seja 

devido à ingestão de água contaminada por cianobactérias. 

 

Há relatos de um caso ocorrido na Austrália de intoxicação via intranasal numa pessoa que 

praticava esqui aquático em águas com floração de cianobactérias (Falconer, 1994). Também 

na Inglaterra, dois soldados tiveram pneumonia ao passarem horas fazendo canoagem num 

reservatório contaminado por hepatotoxinas (Turner et al., 1990 apud Lahti, 1997). Diante 

desses casos, é importante que se tenham normas de qualidade da água de recreação que 

limitem a concentração de cianobactérias. De acordo com Fitzgeorge et al. (1994 apud 

Falconer, 1994), sabe-se que a contaminação por vias repiratórias é experimentalmente 

equivalente à intoxicação via intraperitonial. 

 

No Brasil, Teixeira et al. (1993) descreveram uma epidemia de gastroenterite na área da 

barragem de Itaparica, na Bahia. A epidemia ocorreu logo após o alagamento do reservatório 
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de Itaparica e teve duração de aproximadamente dois meses. Os números desse episódio são 

alarmantes, mais de mil pessoas apresentaram sintomas típicos de hepatotoxicoses, resultando 

no falecimento de 88 delas. Entre a população infectada, 71% pertencia ao grupo etário de 0-4 

anos. A análise da água revelou presença de cianobactérias dos gêneros Anabaena e 

Microcystis, porém não foram realizadas análises nos órgãos das pessoas intoxicadas para 

confirmar a origem da epidemia. 

 

O primeiro caso confirmado de mortes humanas causadas por intoxicação por cianotoxinas 

ocorreu em Caruaru (PE), em 1996. Pacientes renais crônicos que se submetiam a sessões de 

hemodiálise passaram a apresentar sintomas de uma grave hepatotoxicose. Foram 130 

pacientes, desses, cerca de 60 resultaram em morte, vindo a falecer até 10 meses após o início 

dos sintomas. Os únicos processos pelos quais a água que abastecia a clínica passava eram a 

cloração e a filtração em carvão ativado. As células das cianobactérias rompiam-se com o 

tratamento químico, liberando suas toxinas que não eram adsorvidas nos grãos do carvão 

ativado, pois esses já se encontravam super saturados, necessitando de regeneração. Análises 

confirmaram a presença de microcistina no carvão ativado, bem como no sangue e no fígado 

dos pacientes intoxicados (Azevedo, 1996). 

 

 

3.2.7 - Métodos de detecção de microcistina 

 

Os métodos de detecção de cianotoxinas incluem bioensaios, análises químicas ou ainda 

imunoensaios. 

 

Os bioensaios para detecção de cianotoxinas, são análises de toxicidade que informam a dose 

letal para 50% da população de camundongos (DL50). Esse método pode detectar em algumas 

horas, as características semi-quantitativas e qualitativas da toxina presente na amostra. De 

acordo com os sintomas da intoxicação, é possível distinguir entre hepatotoxinas e 

neurotoxinas, e até mesmo entre os diferentes tipos de neurotoxinas. As desvantagens desse 

método estão na sua ineficiência para detecção de baixas concentrações de toxinas, para 

distinção entre as diferentes variantes de hepatotoxinas e também no desejo de se minimizar a 

utilização de animais para testes laboratoriais, principalmente os mamíferos (Carmichael, 

1992; Yoo et al., 1995). 
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Os dois métodos mais utilizados para detecção de microcistina são a cromatografia líquida de 

alta eficiência (HPLC-High Performance Liquid Chromatography), e o ELISA (Enzyme-

Linked ImmunoSorbent Assay). 

 

O HPLC é uma técnica cromatográfica de detecção analítico-instrumental, e é a técnica mais 

usada para a análise química de microcistinas. Há vários tipos de HPLC, sendo o de detecção 

no ultravioleta acoplado a um foto detector de diiodo o mais comumente utilizado para análise 

de microcistina e nodularina. Esse método não diferencia entre as variantes estruturais das 

microcistinas (-LR ou –LL, por exemplo) e nodularinas. Sua limitação de detecção é de 1 

µg/L (Yoo et al.,1995; Harada et al., 1999). 

 

O ELISA faz uma análise imuno-química da amostra. É um método em que o anticorpo se 

liga à substância da qual ele foi derivado originalmente (neste caso, a microcistina), 

produzindo coloração na presença de um indicador. No mercado existem vários tipos de kits 

ELISA, como por exemplo os semi-quantitativos, onde a leitura pode ser feita visualmente, e 

os quantitativos, que são feitos em placas, necessitando de um espectofotômetro específico 

para leitura no ELISA. Esse método é mais sensível que o HPLC, detecta até 0,2 µg/L. Esse 

método também não faz distinção entre as variações estruturais das microcistina (Yoo et 

al.,1995). 

 

Nos dois casos, é necessário que a amostra esteja o mais pura possível, para que não haja 

interferência de impurezas, principalmente quando o método utilizado for o HPLC. Para isso, 

a amostra é submetida a um processo de extração, na qual as microcistinas presentes são 

extraídas da amostra por um processo de adsorção em cartuchos C18, são eluídas com 

metanol, são secas, e re-suspendidas em água ulta pura (Milli-Q).  

 

 

3.3. - REMOÇÃO DE CIANOTOXINAS NO TRATAMENTO DE ÁGUA  

 

Alguns estudos relatam que os processos de tratamento de água convencionais são ineficazes 

na remoção de cianotoxinas extracelular (ou dissolvida) e que os tratamentos físico-químicos 

podem provocar a lise das células das cianobactérias (Himberg et al. 1989, Hart et al. 1998, 

entre outros). A seguir são apresentados alguns trabalhos que enfocam a questão da remoção 



25 

de cianotoxinas. Este item foi subdividido de acordo com os principais processos no 

tratamento de água abordados na literatura. 

 

3.3.1 - Coagulação 

 

Falconer et al. (1989), relatam uma redução de apenas 20% da toxicidade de neurotoxinas 

oriundas da cianobactéria Anabaena circinalis, quando utilizado o sulfato de alumínio como 

coagulante, com dosagem de 120 mg/L. Remoções da mesma ordem de grandeza foram 

obtidos com o uso de diversos tipos de polieletrólitos. 

 

Ainda estudando o efeito do sulfato de alumínio na remoção de cianotoxinas, Hart et al. 

(1998) obtiveram uma completa redução da concentração de microcistina-LR, porém supõe-se 

que essa alta eficiência ocorreu devido à remoção das cianobactérias, e não pela remoção da 

toxina extracelular. Segundo esses autores, não houve evidências de que a coagulação pudesse 

causar a lise das células. Resultados similares usando o sulfato férrico como coagulante foram 

obtidos por Lam et al. (1995, apud Hart et al., 1998). 

 

Na literatura, há divergência de opiniões sobre a ocorrência ou não da lise celular das 

cianobactérias ao serem submetidas à coagulação e floculação. Velzeboer et al. (1995, apud 

Hudrey et al. ,1999) e Chow et al. (1999), entre outros, defendem a posição de que as 

dosagens usualmente adotadas no tratamento convencional da água não danificam as células 

de Microcystis durante o processo de coagulação e floculação. 

 

De acordo com experimentos relatados por Drikas et al. (2001), numa unidade de decantação 

em escala piloto, observou-se, após dois dias, a lise celular das cianobactérias Microcystis 

aeruginosa presentes no lodo, ocorrendo assim a liberação da toxina que estava outrora na 

forma intracelular. Cinco dias depois houve uma redução de 80% dessas cianotoxinas, 

atingindo a redução total após 13 dias. A degradação bacteriológica da microcistina-LR pode 

ter sido responsável por essa redução. Essa descoberta foi relatada no trabalho de Jones e Orr 

(1994), que observaram que nove dias após o tratamento químico num reservatório que 

apresentava floração de Microcystis aeruginosa, ocorre a degradação bacteriológica da 

microcistina-LR. 
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Ainda de acordo com Drikas et al. (2001), a lise celular depende do tempo que o lodo fica 

retido no decantador, sugerindo a necessidade de cuidados na determinação do tempo de 

retenção do lodo no decantador e nos sistemas de tratamento desse lodo, principalmente se a 

água clarificada do adensador do lodo retornar ao início de tratamento. 

 

 

3.3.2. - Oxidação 

 

A oxidação química é apresentada como uma das técnicas mais eficazes para a remoção das 

cianotoxinas. Porém, esse tipo de tratamento tem sido objeto de discussões, uma vez que, se a 

substância oxidante for aplicada no início do tratamento (pré-oxidação), pode ocorrer a lise 

celular e também formação de sub-produtos indesejados da oxidação com o cloro, como por 

exemplo os trihalometanos. 

 

Segundo experimentos realizados por Hart et al. (1998) em escala laboratorial, o 

permanganato de potássio e o ozônio mostraram-se muito eficientes para a remoção da 

microcistina-LR e anatoxina-a.  

 

Quando a oxidação precede a remoção da matéria orgânica e das cianobactérias presentes na 

água, é possível que o agente oxidante seja consumido na reação com suas células, causando a 

lise celular e conseqüente liberação das toxinas. De acordo com experimentos realizados por 

esses autores, após uma dosagem entre 0,8 e 1,3 mg/L de ozônio em água bruta contendo 

Microcystis, ocorreu a lise celular, e somente com um aumento dessa dosagem para 2 mg/L as 

cianotoxinas foram oxidadas. É importante ressaltar que a dosagem necessária para que não 

haja uma quantidade remanescente prejudicial de toxinas depende essencialmente da 

qualidade da água, ou seja, da demanda de oxidante para as outras fontes de carbono 

oxidáveis presentes na água. 

 

De acordo com os autores, para a água já tratada, é provável que a aplicação de uma dose de 2 

mg/L de ozônio seja capaz de promover, por meio da oxidação, a completa remoção de 

anatoxina, enquanto que, para a água bruta, a dosagem aumenta para 5 mg/L, para o caso 

específico da água utilizada no experimento em questão. 
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Ainda de acordo com Hart et al. (1998), a eficácia da cloração depende da fonte de cloro 

(hipoclorito de sódio, hipoclorito de cálcio ou cloro puro) e do pH da água. Em experimentos 

feitos por esses autores, uma boa remoção de microcistina-LR foi obtida usando hipoclorito 

de sódio e de cálcio com valores de pH inferiores a 8. Os autores também reportam que para 

uma concentração de cloro livre de 0,7 mg/L, a remoção foi da ordem de 95% para valores de 

pH abaixo de 9 e tempo de contato de 30 minutos. Esse estudo foi feito aplicando a cloração 

na água já tratada, como a desinfecção numa seqüência de tratamento para abastecimento. 

 

Nicholson et al. (1994) reportam que as microcistinas e nodularinas são rapidamente oxidadas 

pelo cloro, pelo hipoclorito de cálcio e pelo hipoclorito de sódio. Com o uso do cloro e do 

hipoclorito de cálcio, esses autores obtiveram remoção de 95% dessas hepatotoxinas com 

doses de 1 mg/L e com um tempo de contato de 30 minutos. Porém com o uso do hipoclorito 

de sódio a eficiência caiu para 40%, e apenas com doses de 5 mg/L essa eficiência foi da 

ordem de 70 a 80%, em condições similares de pH e tempo de contato. Os autores também 

atentam para a sensibilidade da oxidação em função do pH. Para se atingir eficiências 

anteriormente relatadas, o valor do pH deve estar abaixo de 8 quando utilizado os hipocloritos 

de sódio e cálcio, e abaixo de 9 quando o cloro livre é usado. 

 

Alguns trabalhos, como o de Keijola et al. (1988) e Himberg et al. (1989), reportam a baixa 

eficiência da oxidação com cloro na remoção de toxinas. Porém, de acordo com Azevedo e 

Brandão (2001), esses resultados podem ter ocorrido devido à baixa dosagem de cloro 

utilizada nesses estudos, que era de 0,5 mg/L. 

 

O uso de cloramina é ineficaz para a oxidação das cianotoxinas (Nicholson et al., 1994), e de 

acordo com Hart et al. (1998), as cloraminas causam a lise celular das cianobactérias, 

liberando a toxina intracelular. Pode-se então concluir que o uso de cloraminas como oxidante 

na água bruta com florações de cianobactérias deve ser evitado, mesmo em altas 

concentrações, pois pode haver um aumento acentuado da toxicidade da água. 

 

É válido ressaltar que a pré-oxidação com o ozônio, com o cloro e com o permanganato de 

potássio podem ser muito eficientes, porém necessitam de um monitoramento constante da 

água afluente para que a demanda por esses produtos possa ser suficiente para a oxidação 

completa da matéria orgânica de todas as origens e que seja garantido que não haja formação 

de outros sub-produtos que não sejam prejudiciais à saúde humana. 
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O cloro usado como pré-oxidante pode reagir com substâncias húmicas e levar à formação de 

sub-produtos potencialmente cancerígenos. Alguns estudos têm reportado que as algas 

também são precursoras dos THM (Graham et al., 1998). De acordo com Hoehn et al. (1980) 

tanto o material celular quanto a matéria orgânica extracelular (MOE) das algas são 

precursoras de THM, sendo que a MOE tem maior contribuição. Diante dessas diversas 

questões que envolvem a remoção de cianotoxinas com o tratamento químico, como por 

exemplo a necessidade de um monitoramento preciso e a possível formação de THM, é 

importante que os estudiosos dessa área invistam em tecnologias e processos de tratamento 

que as removam sem o uso de tais produtos. 

 

 

3.3.3 – Filtração lenta 

 

A filtração lenta não é explorada na literatura de remoção de cianotoxinas, e apenas um 

trabalho é sistematicamente mencionado na literatura. Os experimentos relatados por Keijola 

et al. (1988), em que também foram avaliadas outras tecnologias, constaram de duas colunas 

de filtração com 14 cm de diâmetro, 24 cm de camada de areia e operando com uma taxa de 

filtração de 2 m
3
/m

2
.dia. A água bruta continha toxinas dissolvidas produzidas pela espécie 

Microcystis aeruginosa. A remoção obtida foi de aproximadamente 85%, os autores sugerem 

que essa remoção ocorreu devido à atividade biológica presente no filtro lento.  

 

De acordo com Mouchet e Bonnélye (1998), a remoção de cianotoxinas pela filtração lenta é 

relatada como eficaz. 

 

Dois processos são apontados na literatura como também sendo eficientes na remoção de 

toxinas pela sua atividade biológica: o filtro de carvão ativado granular biologicamente ativo e 

a filtração lenta. Brady et al. (1998) descrevem uma opção tecnológica para remoção de 

compostos orgânicos dissolvidos, é uma combinação do processo de filtração em carvão 

ativado com o processo de filtração lenta, ou seja, trata-se de um filtro lento com uma camada 

intermediária de carvão ativado granular (filtro sanduíche). A utilização do carvão ativado 

granular (CAG) na filtração lenta tem sido estudada por diversos autores, e os resultados têm 

mostrado a eficiência dessa tecnologia para remoção de compostos orgânicos (Veras, 1999). 

A operação desse filtro é similar a de um filtro lento convencional, porém quando a camada 
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de carvão ativado estiver saturada, terá de ser removida, e o carvão regenerado, só então 

poderá retornar ao “Filtro Sanduíche”. 

 

 

3.3.4 – Reatores biológicos 

 

Novas tecnologias para o tratamento da água contendo cianotoxinas têm sido desenvolvidas 

para a remoção desses compostos, são diversos tipos de reatores biológicos que têm como 

fundamento a oxidação microbiológica.  

 

O trabalho de Inamori et al. (1997) testou reatores biológicos de meio fluidificado (com CAG 

ou cerâmica porosa), de meio fixo (com nylon, cerâmica ou PVC) e híbridos, utilizando uma 

taxa de filtração de 10,8 m
3
/m

2
.dia, para verificar suas eficiências quanto à remoção de 

clorofila-a, sólidos suspensos, carbono orgânico total (COT) e carbono orgânico dissolvido 

(COD). A água afluente utilizada foi oriunda do Lago Kasumigaura (Japão), caracterizado 

como eutrófico, e com presença de várias espécies de Microcystis e cianobactérias 

filamentosas. 

 

A remoção obtida, em termos de clorofila-a, atingiu 50% nos reatores de meio fixo, feitos 

com nylon, sendo a maior observada entre os diversos reatores. O COD presente na água era 

principalmente devido às cianotoxinas, e sua eficiência máxima em remoção de COD foi em 

torno de 60% e obtida com o uso do reator de meio fluidizado feito com CAG. Vários gêneros 

de protozoários e metazoários foram encontrados na análise dos meios. A relação entre o 

número desses microrganismos e a eficiência em relação à clorofila-a e sólidos suspensos foi 

observada, mostrando-se diretamente proporcional. Esse trabalho não fornece informações a 

respeito de parâmetros qualitativos e quantitativos de cianobactérias e cianotoxinas presentes 

na água bruta, como suas espécies e concentrações. 

 

Um outro estudo mais preciso de Inamori et al. (1998) analisa a capacidade de degradação de 

células de Microcystis viridis por micro-animais (A. hemprichi e P. erythrophthalma) e 

bactérias. Foram avaliados dois tipos de reatores, um reator de batelada e um reator de fluxo 

contínuo com material de contato em seu interior (tipo colméia).  
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No reator em batelada foram testadas 3 condições: estático, aerado, e misturado. Os resultados 

obtidos indicaram uma melhor degradação no reator aerado, que apresentou remoção de 60% 

de microcistina-RR (produzida pela Microcystis viridis) em 14 dias, quando havia presença 

dos micro-animais testados.  

 

Numa outra etapa desse experimento, as bactérias foram adicionadas no reator em batelada 

(em conjunto com os micro-animais), e a degradação foi completa nos mesmos 14 dias.  

 

No experimento com reator de fluxo contínuo, foram testados 4 tempos de detenção, 1,5h, 3h, 

6h e 12h. A diferença na degradação de microcistina-RR entre os tempos de detenção de 6h, 

3h e 1,5h não foi significativa, e seu valor de remoção foi de aproximadamente 75%. 

Entretanto esse valor se elevou quando o tempo de detenção foi de 12 horas, atingindo valor 

de 95%. De acordo com esse estudo, o micro-animal A. hemprichi atua nos reatores 

desfazendo as colônias de Microcystis viridis e dispersando as suas células, em seguida, o 

micro-animal P. erythrophthalma age predando essas células, em paralelo, se ocorrer a lise 

celular, liberando a microcistina para a água, as bactérias presentes as oxidam. 

 

 

3.3.5 – Adsorção em carvão ativado 

 

Vários são os materiais utilizados como adsorventes no tratamento de água, como, por 

exemplo, alumina (Al2O3), sílica gel, terra de diatomácea, resina de macroporos, resina de 

macroporos de troca iônica básica, dióxido de manganês e flocos de sulfato de alumínio. No 

entanto, o carvão ativado é o mais adsorvente de todos (Masschelein, 1992). 

 

O carvão ativado é um material adsorvente que dispõe de uma superfície na qual íons e 

moléculas na fase líquida ou gasosa podem se concentrar. No tratamento de águas para 

abastecimento, o carvão ativado é utilizado na remoção de compostos orgânicos naturais, 

compostos que causam odor e sabor e produtos orgânicos sintéticos, como pesticidas. O 

carvão ativado é também empregado na descloração de águas tratadas.  

 

Entre as matérias brutas utilizadas na produção do carvão estão o carvão vegetal, a turfa, o 

lignito, a madeira e a casca de coco. Os processos básicos de produção do carvão ativado 

envolvem a carbonização, ou conversão da matéria bruta em carvão, e a ativação, para criar 



31 

uma estrutura interna de poros, aumentando assim a relação área/volume, o que possibilita 

uma maior superfície para adsorção (Masschelein, 1992). 

Como os carvões diferem entre si dependendo da matéria bruta a partir do qual são 

produzidos, na escolha do tipo de carvão ativado mais adequado ao tratamento da água, torna-

se necessário experimentar vários tipos para se determinar qual fornecerá os melhores 

resultados. O carvão ativado pode ser utilizado na forma granular como meio filtrante (CAG), 

ou em pó (CAP). 

 

Como não é possível medir por análise química o grau de remoção de odor e gosto, os testes 

para avaliar a qualidade do carvão ativado visam a medida física da sua capacidade em 

remover odor. Três métodos foram propostos com essa finalidade: o teste de adsorção do 

fenol, o teste do iodo diluído, o teste do limite de odor. A quantidade de pequenos e grandes 

volumes de poros numa amostra de carvão ativado é determinada pelo número de iodo. O 

pequeno tamanho molecular do iodo caracteriza os pequenos volumes dos poros do carvão. 

Os valores destes números variam e dão informações sobre a capacidade dos diferentes 

carvões ativados em adsorver os vários tipos de compostos orgânicos. 

 

A área superficial, devido à estrutura de poros do carvão ativado, provê a capacidade de 

adsorção da matéria orgânica dissolvida. Carvões ativados usados no tratamento de água para 

abastecimento têm uma área superficial mínima de 650 m
2
/g, no entanto, o valor mais típico é 

de 1000 m
2
/g (Brady et al., 1998). 

 

O tipo de estrutura dos poros, cilíndrica (maioria dos carvões ativados obtidos a partir de 

casca de coco) ou cônica (carbono mineral), interfere na eficiência do material. Comparando 

carvões dos dois tipos (Figura 3.3), com o mesmo volume de poros, observa-se que a estrutura 

cônica é mais eficiente na adsorção de moléculas grandes e pequenas, enquanto a segunda 

muitas vezes não se apresenta efetiva quando ocorre a obstrução da entrada do poro com 

moléculas maiores ou partículas coloidais. 

 

Figura 3.4 - Estrutura dos poros de carvão ativado(Masschelein, 1992). 

1, molécula coloidal ou polimérica 

2, moléculas de grande peso molecular 

(ex.: detergentes, compostos húmicos) 

3, moléculas de pequeno peso molecular 

(ex.: solventes e iodo). 
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Se o efluente do filtro de CAG apresentar concentração de adsorvato maior do que o padrão 

de qualidade desejado durante 3 dias consecutivos, é um indicativo de que ele necessita de 

regeneração ou até mesmo substituição. 

 

A regeneração envolve duas etapas: a de-sorção, que remove a matéria adsorvida na 

superfície do CAG, e a reativação, restaurando assim a estrutura dos poros. Existem 

essencialmente três tipos de regeneração, a biológica, a química e a térmica. Porém o método 

mais difundido de reativação do carvão ativado granular é o térmico.  

 

Trabalhos realizados por Falconer et al. (1989) e por Himberg et al. (1989) sugerem que o 

carvão ativado em pó (CAP) e o carvão ativado granular (CAG) são eficientes na remoção de 

cianotoxinas dissolvidas, isoladamente, ou de forma complementar ao tratamento 

convencional. 

 

O carvão ativado em pó pode ser eficiente na remoção de microcistina-LR, porém o grau de 

remoção depende substancialmente da qualidade do CAP e da dosagem aplicada. Dos CAPs 

testados no trabalho de Fawell et al. (1993, apud Hart et al., 1998), o mais eficiente removem 

85% dessas toxinas, com uma dosagem de 20 mg/L, superior ao necessário para a remoção de 

compostos formadores de odor e gosto, que é em torno de 5 a 20 mg/L. Experimentos 

realizados por Keijola et al. (1988) evidenciam a boa remoção de cianotoxinas por filtração 

em CAG e relata que o CAP não atinge eficiência satisfatória. Essa conclusão pode ter sido 

obtida em função da baixa dosagem do CAP utilizado, que era de 5 mg/L. 

 

No trabalho descrito por Donati et al. (1994), diversos tipos de CAPs foram testados, e a 

remoção média foi em torno de 50 %. Esse estudo concluiu que a adsorção de microcistina-

LR depende mais do volume de mesoporos do carvão ativado, do que do volume de 

microporos. Outras características dos grãos do carvão ativado, como o número de iodo, 

número de fenol e área superficial são indicadores genéricos da capacidade de adsorção de um 

carvão ativado, e não devem ser adotados como parâmetros para a determinação da sua 

capacidade adsortiva de cianotoxinas. 

 

Testes com diversos tipos de carvões ativados granulares foram realizados por Falconer et al. 

(1989) para avaliar a capacidade de remoção de neurotoxinas e hepatotoxinas, liberadas, 

respectivamente, pelas cianobactérias Anabaena e Microcystis aeruginosa. Os filtros 
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utilizados continham 70 gramas de carvão e operavam com uma taxa de filtração de 

aproximadamente 150 m
3
/m

2
.dia e tempo de detenção de 40 segundos. A maior eficiência 

observada foi de 95% para neurotoxinas, e superior a 95% para as hepatotoxinas. Também 

nesse estudo é evidenciada a diferença entre os carvões testados, por exemplo, enquanto o 

carvão A necessitou de 70 L de solução com hepatotoxina para atingir a saturação, o carvão B 

necessitou apenas de15 L, para 70 gramas de carvão ativado granular. O método de detecção 

de cianotoxinas utilizado foi o bioensaio em camundongos, ou seja, medindo a toxicidade 

(DL50) da água.  

 

De acordo com Fawell et al. (1993, apud Hart et al., 1998), o filtro de carvão ativado granular 

não é apenas um processo de adsorção, ele também é um tratamento biológico. Essa 

afirmação indica que as cianotoxinas poderiam estar sendo degradadas pela atividade 

biológica presente no filtro de CAG. Para tentar comprovar essa teoria, Hart et al. (1998) 

fizeram experimentos com dois filtros de CAG, um novo e um que foi previamente usado 

para a remoção de carbono orgânico total (COT), apresentando assim uma certa atividade 

biológica. Cada filtro foi testado com dois tempos de contatos. Os resultados não mostraram 

diferenças nas remoções de microcistina-LR entre os dois filtros. Porém quando comparados a 

um modelo de simulação matemática que assume que a cianotoxina é apenas removida por 

adsorção, o experimento dos dois filtros tiveram uma remoção superior. Os autores relatam 

que essa diferença pode sugerir que as cianotoxinas estariam sendo biodegradadas no filtro à 

medida que estivessem sendo adsorvidas nos grãos do CAG. 

 

 

3.3.6 – Quadro-resumo 

 

Uma revisão abrangente da performance dos diferentes tipos de tratamento na remoção de 

algas e de cianotoxinas é objeto do trabalho de Brandão e Azevedo (2001), e de acordo com 

Hudrey et al. (1999) um quadro-resumo de diversos tratamentos já estudados para a remoção 

de microcistina intra e extracelular é apresentado na Tabela 3.8. 
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Tabela 3.7 – Remoção de microcistina (modificada de Hudrey et al. 1999) 

Tratamento 

Remoção de 

microcistina 

intracelular 

(%) 

Remoção de 

microcistina 

extracelular 

(%) 

Coagulação/sedimentação/flotação por ar dissolvido > 80 < 10 

Filtração rápida > 60 < 10 

Filtração lenta  99 significante 

Coagulação + sedimentação + filtração rápida > 90 < 10 

Carvão ativado em pó Ineficaz > 85 

Carvão ativado granular > 60 > 80 

Carvão ativado granular biologicamente ativo > 60 > 90 

Ozonização (pós-filtração) - > 98 

Cloração (cloro livre; pós-filtração) - > 80 

Cloramina - Ineficaz 

Dióxido de cloro - Ineficaz 

Permanganato de potássio (pós-filtração) - > 95 

Peróxido de hidrogênio - Ineficaz 

Radiação UV - Ineficaz 
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4 – METODOLOGIA 

 

Para desenvolvimento do trabalho proposto, foi montado no Laboratório de Análise de Água 

(LAA) do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da UnB, um sistema de filtração 

lenta em escala piloto, de pequeno porte, com infra-estrutura e equipamentos já disponíveis. 

 

O período experimental da presente dissertação foi dividido em duas fases experimentais 

(Experimento 1 e Experimento 2), nas quais os filtros operaram de forma contínua, sendo o 

intervalo entre elas de três meses. 

 

Os experimentos foram realizados utilizando-se a água bruta proveniente do lago Paranoá -

Brasília-DF (água base), inoculada com células viáveis de Microcystis aeruginosa (produtoras 

de microcistina) e microcistina dissolvida, separadamente, em etapas distintas de cada 

experimento. 

 

O concentrado de células da cianobactéria Microcystis aeruginosa foi fornecido pelo 

Laboratório de Ecofisiologia e Toxicologia de Cianobactérias - Instituto de Biofísica Carlos 

Chagas Filho – UFRJ. As microcistinas utilizadas foram oriundas dessa mesma cultura. 

 

 

4.1 – DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO PILOTO 

 

A instalação piloto utilizada consistiu de: um tanque de alimentação de água bruta; um tanque 

intermediário de água bruta, de nível constante; uma bomba peristáltica de cabeçote duplo 

(Easy-Load/Masterflex, modelo 7518-00); dois filtros de areia; reservatórios de coleta de água 

tratada. No Experimento 2, foi acrescentado um terceiro filtro de areia e carvão ativado (filtro 

tipo sanduíche), com dimensões iguais às dos dois anteriores. As Figuras 4.1 e 4.2 

apresentam, respectivamente, a configuração da instalação utilizada no Experimento 1 e no 

Experimento 2. Fotografias da instalação piloto, em operação, são mostradas nas Figuras 4.3 e 

4.4, e, na Figura 4.5, pode ser observado o aspecto do concentrado de Microcystis aeruginosa. 
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Figura 4.1 – Configuração da instalação piloto no Experimento 1 (cotas em cm; sem escala) 
 

 

 

 

Figura 4.2 – Configuração da instalação piloto no Experimento 2 (cotas em cm; sem escala) 

FLSFLA-1 FLA-2

reservatório

reserv. de

nível constante

registro esfera

bomba peristáltica

FLA-1 FLA-2

reservatório

reserv. de

nível constante

bomba peristáltica

Legenda: 

FLA-1: Filtro Lento de Areia 1 

FLA-2: Filtro Lento de Areia 2 

Legenda: 

FLA-1: Filtro Lento de Areia 1 

FLA-2: Filtro Lento de Areia 2 

FLS: Filtro Lento Sanduíche 
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Figura 4.3 – Vista geral do sistema de filtração lenta em operação durante o Experimento 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 – (a) Filtro lento de areia 1 e 2; (b) Filtro lento sanduíche. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 – Concentrado de Microcystis aeruginosa utilizado nos experimentos. 

(a) (b) 
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Como pode ser visto nas Figuras 4.1 e 4.2, os filtros lentos de areia (FLA-1 e FLA-2) eram 

alimentados com vazões similares por uma bomba peristáltica de cabeçote duplo. Para o 

melhor controle da vazão afluente aos filtros (minimização da variação de vazão), um 

reservatório de nível constante servia de tanque de alimentação intermediário para a bomba. 

Esse reservatório, por sua vez, recebia água de um outro reservatório de maior capacidade 

(100L). O filtro lento tipo sanduíche (FLS), por sua vez, era alimentado diretamente do 

reservatório de nível constante. O controle da vazão desejada para alimentação do filtro tipo 

sanduíche era realizada por meio de ajuste da abertura de um registro de esfera localizado na 

linha de alimentação dessa unidade. Com isso, o controle da vazão afluente ao FLS, foi bem 

menos preciso do que o da vazão afluente aos FLsA. 

 

Os filtros lentos foram montados em colunas de acrílicos de 8,5 cm de diâmetro e 1,5 m de 

comprimento, sendo preenchido 90 cm com meio filtrante. Como já mencionado, dois filtros 

eram compostos exclusivamente de areia, e um de areia e carvão ativado. As espessuras das 

camadas de areia e de carvão ativado no interior dos filtros lentos são mostradas na Figura 

4.6. A espessura total de meio filtrante adotado está de acordo com as recomendações 

preconizadas por Haarhoff e Cleasby (1991). 

 

 

Figura 4.6 – Detalhe dos filtros lentos e das tomadas de pressão (cotas em cm, sem escala). 
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A areia utilizada, ver Tabela 4.1, apresenta as mesmas características granulométricas da areia 

usada por Mello (1998) e Souza Júnior (1999) em trabalhos em que foi avaliada a capacidade 

da filtração lenta em remover células da cianobactéria Cylindrospermopsi raciborskii, como 

parte da seqüência de tratamento por filtração em múltiplas etapas (FiME). Essa areia foi 

utilizada em função de já estar disponível em estoque e se enquadrar dentro dos limites 

estabelecidos por Di Bernardo (1993), à exceção do diâmetro efetivo, que se encontra um 

pouco acima do valor entre 0,15 e 0,30 mm, sugerido por esse autor. Abaixo da camada de 

areia foi colocada uma camada de 10 cm de pedregulho de granulometria fina como garantia 

para não haver perda de areia. 

 

Tabela 4.1 – Características da areia utilizada (Mello, 1998) 

Tamanho dos grãos (mm) 0,08 a 1,00 

Diâmetro efetivo dos grãos (mm) 0,34 

Coeficiente de desuniformidade 2 

 

A Tabela 4.2 apresenta as especificações do carvão ativado utilizado no filtro lento tipo 

sanduíche. O carvão ativado granular foi escolhido por ser o de menor diâmetro disponível na 

empresa CARBOMAFRA, que se dispôs a fornecê-lo. 

 

Tabela 4.2 – Especificações do carvão ativado utilizado (de acordo com a CARBOMAFRA) 

Matéria –prima Casca de coco 

Número de iodo (mg I2/g) 850 a 950 

Cinzas (%) <10 

Umidade (%) <10 

Peso específico aparente (g/cm
3
) 0,5  0,05 

Dureza (%) >90 

Diâmetro dos grãos (mm) 1,05 a 1,3 

 

Tanto a areia como o carvão ativado granular foram previamente lavados e levados à estufa (à 

105
o
C) para secagem e remoção de qualquer matéria orgânica residual aderida aos grãos. 

 

Durante a montagem dos filtros, de forma a garantir a porosidade recomendada na literatura, 

alguns cuidados foram tomados. Tomando como base a densidade dos meios filtrantes e o 

volume a ser preenchido, o material seco, e já na temperatura ambiente, foi pesado e então 
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colocado nas colunas de acrílicos que se encontravam parcialmente cheias de água. Esse 

procedimento minimiza a presença de ar nos interstícios do meio filtrante. Além disso, o filtro 

foi operado por alguns dias com água limpa e fluxo ascendente para remover ar do meio 

filtrante. 

 

Para permitir a obtenção de valor da perda de carga nos vários níveis de profundidade do 

meio filtrante, foram instaladas tomadas de pressão localizadas no interior dos filtros, como 

pode ser observado na Figura 4.5. 

 

 

4.2– CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS EXPERIMENTOS 

 

Os experimentos de filtração foram realizados no Laboratório de Análise de Águas do 

Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da UnB, onde foi montado todo o sistema de 

filtração lenta. A Tabela 4.3 apresenta as condições adotadas para realização desses 

experimentos. 

 

Tabela 4.3 – Condições adotadas nos experimentos 

 Experimento 1 Experimento 2 

 FLA FLA FLS 

Número de filtros 2 2 1 

Taxa de filtração (m
3
/m

2
.dia) 3 3 e 2 3 

Vazão afluente por filtro (L/dia) 17 17 e 11,3 17 

Camada de água sobrenadante* (cm) 3,5 3,5 3,5 

*Valor existente no início do experimento, que deve ser superior à perda de carga existente no filtro.  

 

A taxa de filtração de 3 m
3
/m

2
.dia foi adotada no Experimento 1 por encontrar-se dentro da 

faixa de 2,4 a 4,8 m
3
/m

2
.dia sugerida por Haarhoff e Cleasby (1991) e por ser um valor 

comumente utilizado na prática da filtração lenta. A adoção da taxa filtração de 2 m
3
/m

2
.dia 

como segunda taxa avaliada no Experimento 2, baseou-se nos resultados obtidos no 

Experimento 1.  

 

A água base utilizada durante todo o período experimental foi proveniente do Lago Paranoá, 

coletada no braço norte desse lago, em ponto a montante do lançamento do efluente de uma 
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Estação de Tratamento de Esgoto (ETEB-Norte). Para coleta da água no lago era utilizado o 

sistema de captação de água bruta da Estação de Tratamento de Água piloto da UnB. 

A água bruta coletada no lago era armazenada no reservatório maior, e era renovada 

diariamente, sendo coletado um volume diário de aproximadamente 50L durante o 

Experimento 1 (dois filtros) e 70L durante o Experimento 2 (três filtros), o suficiente para 

manter os filtros funcionando por 24 horas. 

 

Como pode ser observado, respectivamente, nas Tabelas 4.4 e 4.5, o primeiro experimento 

(Experimento 1), constou de 5 etapas (Etapas A, B, C, F e G), e o segundo experimento 

(Experimento 2) constou de 7 etapas (Etapas A, B, C, D, E, F e G).  

 

Tabela 4.4 – Características das Etapas do Experimento 1 

Etapa Duração Taxa de filtração  Concentração 

Etapa A 16 dias 

3 m
3
/m

2
.dia 

 

Etapa B 3 dias 

1
o
dia – 10

5
cél. de M. 

aeruginosa /mL 

2
o
dia – 10

6
cél. de M. 

aeruginosa /mL 

3
o
dia – 10

5
cél. de M. 

aeruginosa /mL 

Etapa C 7 dias  

Etapa F 2 dias 

1
o
 dia – 100 g de 

microcistina/L 

2
o
 dia - 100 g de 

microcistina/L 

Etapa G 7 dias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

Tabela 4.5 – Características das Etapas do Experimento 2 

Etapa Duração Taxa de filtração Concentração  

Etapa A 14 dias 3 m
3
/m

2
.dia  

Etapa B 3 dias 3 m
3
/m

2
.dia 

1
o
 dia – 10

4
cél. de M. 

aeruginosa /mL 

2
o
 dia – 10

5
cél. de M. 

aeruginosa /mL 

3
o
 dia – 10

6
cél. de M. 

aeruginosa /mL 

Etapa C 8 dias 3 m
3
/m

2
.dia  

Etapa D 3 dias 
2m

3
/m

2
.dia nos 

FLsA    e  

3m
3
/m

2
.dia no 

FLS 

1
o 
dia – 10

4
cél. de M. 

aeruginosa /mL 

2
o
 dia – 10

5
cél. de M. 

aeruginosa /mL 

3
o
 dia – 10

6
cél. de M. 

aeruginosa /mL 

Etapa E 8 dias  

Etapa F 2 dias 3 

1
o
 dia – 40 g de 

microcistina/L 

2
o
 dia – 80 g de 

microcistina/L 

Etapa G 7 dias 3  

 

A seguir é feito o detalhamento dessas diversas etapas experimentais: 

 

Etapa A 

 

Período durante o qual os filtros lentos foram alimentados unicamente com água do lago 

Paranoá. Os filtros operaram com taxa de filtração média (TF) de 3 m
3
/m

2
.dia. 

 

O objetivo dessa etapa era permitir um grau de amadurecimento adequado dos filtros 

lentos de modo a ser possível a avaliação da eficiência do filtro em situação operacional 

regular. 
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Para verificação do grau de amadurecimento dos filtros, nessa etapa, foram realizadas 

análises de coliformes diariamente. Os parâmetros de turbidez e clorofila-a também foram 

monitorados e auxiliaram nessa verificação. 

 

Etapa B 

 

Período durante o qual os filtros foram alimentados com a água do lago Paranoá inoculada 

com uma determinada concentração de células de Microcystis aeruginosa, ou seja, 

microcistina na fração particulada (intracelular), simulando uma floração. Durante essa 

etapa, foi introduzido um aerador no reservatório de acúmulo de água com finalidade de 

minimizar a sedimentação das células de M. aeruginosa. 

 

O objetivo dessa etapa era avaliar a eficiência de remoção das células viáveis de M. 

aeruginosa, como também avaliar a possibilidade da ocorrência de lise celular no interior 

dos filtros lentos, indicada pela ocorrência de microcistina dissolvida (fração extracelular) 

na água filtrada. 

 

A limitação de 3 dias para essa simulação foi associada à dificuldade da obtenção de 

grandes volumes de culturas puras de Microcystis aeruginosa, bem como ao desejo de 

minimizar as análises de microcistina realizadas por meio da técnica de HPLC, por 

demandarem muito tempo e serem de custo elevado. 

 

Os valores das concentrações de células na água bruta (AB) foram baseados nos valores 

mais comumente encontrados em florações de cianobactérias. No Experimento 1, a 

simulação representou um pico no segundo dia dessa etapa, enquanto que no Experimento 

2, esse pico ocorreu apenas no terceiro dia. Essa mudança ocorreu devido ao fato de se 

tentar representar de forma mais lenta o processo de floração, e também pela observação 

de não ser necessário, para efeito da análise de remoção, uma diminuição da concentração 

após a ocorrência do pico. Assim, foi possível iniciar o Experimento 2 com uma 

concentração de Microcystis aeruginosa mais baixa, da ordem de 10
4
cél/mL. 

 

Nessa etapa, amostras de água afluente e efluente dos filtros lentos eram coletadas e 

analisadas com relação aos parâmetros turbidez, clorofila-a, coliformes, e com uma maior 

freqüência de amostragem, microcistina intra e extracelular. 
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Etapa C 

 

Período durante o qual os filtros voltaram a ser alimentados unicamente pela água do lago 

Paranoá e era realizado o monitoramento da concentração de microcistina intra e 

extracelular na água filtrada (TF=3 m
3
/m

2
.dia).  

 

O objetivo dessa etapa era verificar a existência de transpasse de células viáveis de 

Microcystis aeruginosa, bem como avaliar a possibilidade da ocorrência de lise celular no 

interior dos filtros lentos  

 

Nessa etapa, o monitoramento da qualidade da água filtrada foi realizado com base nos 

mesmos parâmetros da Etapa B. A análise de clorofila-a possibilitou ter resposta mais 

rápida que a análise de microcistina intracelular, e serviu como indicador do fim do 

transpasse de células de Microcystis, possibilitando o início a etapa posterior. 

 

Etapa D 

 

Período em que novamente os filtros lentos foram alimentados com a água do lago Paranoá 

inoculada com uma determinada concentração de células de Microcystis aeruginosa. Nessa 

etapa, porém, os filtros lentos de areia foram operados com uma taxa de filtração inferior, 2 

m
3
/m

2
.dia. O filtro lento sanduíche (FLS) permanece operando com taxa de filtração de 

cerca de 3 m
3
/m

2
.dia, pois, como esse filtro não foi testado durante o Experimento 1, 

buscou-se uma confirmação dos resultados obtidos na etapa B, ou seja, para o FLS, as 

etapas B e D são similares, bem como as Etapas C e E. 

 

O objetivo dessa etapa, no que se refere aos filtros lentos de areia, foi avaliar a influência 

da taxa de filtração na remoção dessas células (comparação com a Etapa B). 

 

Os parâmetros monitorados na água bruta e filtrada foram os mesmos da Etapa B 

 

Etapa E 

 

Período de monitoramento da concentração de microcistina na água filtrada, em que os 

filtros voltaram a ser alimentados unicamente pela água do lago Paranoá (TF=2 m
3
/m

2
.dia 

para os FLsA e TF=3 m
3
/m

2
.dia para o FLS). 
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O objetivo dessa etapa era o mesmo que o da Etapa C. 

 

Etapa F 

 

Período durante o qual os filtros foram alimentados com água do lago Paranoá adicionada 

de microcistina dissolvida (TF=3m
3
/m

2
.dia). Para tal, um volume determinado de 

concentrado de microcistina dissolvida era misturado à água coletada no lago Paranoá de 

modo a simular uma água com concentrações elevadas de microcistina extracelular. No 

Experimento 1, o concentrado utilizado na Etapa F contendo microcistina dissolvida 

(extracelular) foi obtido fazendo-se o gelo/degelo, por três vezes, do concentrado de 

células de Microcystis aeruginosa, assim, essas células se romperam, liberando a 

microcistina intracelular e os outros compostos orgânicos intracelulares, para a água, 

tornando-os dissolvidos. Em seguida, após esse procedimento de lise celular, o 

concentrado foi filtrado em membranas de borosilicato com abertura de 1,22 m. Já no 

Experimento 2, o material resultante do gelo-degelo foi submetido à centrifugação. 

 

Portanto, o objetivo da etapa foi avaliar a capacidade de remoção de microcistina 

dissolvida pelo processo de filtração lenta. 

 

O valor da concentração de microcistina dissolvida adotado no Experimento 1 foi 

estabelecido considerando a hipótese de uma remoção máxima de microcistina de 99% no 

filtro lento, o que resultaria numa concentração mínima de 100 g/L na água bruta para 

que o valor residual na água filtrada fosse superior ao limite de detecção do HPLC, que é 

de 1 g/L. Apesar dessa concentração de microcistina dissolvida ser superior aos valores 

freqüentemente encontrados em águas eutrofizadas, esse valor foi adotado, devido à falta 

de informação sobre o grau de remoção de microcistina no filtro lento. 

 

Por outro lado, na concepção do Experimento 2, os dados disponíveis do Experimento 1 

indicavam a ordem de grandeza da remoção de microcistina pelo filtro lento de areia, o que 

permitiu adotar-se um valor de concentração de microcistina dissolvida (extracelular) na 

água bruta mais baixo, e, conseqüentemente, mais próximo a valores já detectados em 

águas naturais brasileiras. Dessa forma, utilizou-se uma concentração de microcistina 



46 

extracelular de 40 g/L no primeiro dia, e de 80 g/L no segundo dia, para simular uma 

situação extrema.  

 

Os parâmetros monitorados nessa etapa foram turbidez, coliformes, clorofila-a, e de forma 

mais enfática, o parâmetro microcistina dissolvida. 

 

Etapa G 

 

Período em que os filtros voltaram a ser alimentados unicamente com água do lago 

Paranoá (TF=3m
3
/m

2
.dia), e em que era realizado o monitoramento da concentração de 

microcistina extracelular na água filtrada.  

 

O objetivo dessa etapa era avaliar a existência de transpasse de microcistina dissolvida. 

 

Observando-se os objetivos e procedimentos de cada etapa, verifica-se que as Etapas B e C e 

D e E são similares, porém, os FlsA foram operados com taxas de filtração distintas. 

 

É importante destacar que, durante a simulação de floração, a água do lago Paranoá foi 

inoculada apenas com células viáveis de Microcystis aeruginosa, ou seja, microcistina 

intracelular. Apesar de, na natureza, durante um processo de floração, a água poder conter 

microcistina nas frações intracelular e extracelular, o procedimento de trabalho utilizando 

apenas células viáveis (microcistina intracelular) durante as etapas de simulação permitiu a 

avaliação tanto da remoção desses microrganismos, quanto à possibilidade de transpasse de 

células e lise celular. De outra forma, seria difícil determinar se a microcistina dissolvida 

encontrada na água filtrada seria oriunda da lise das células ou do transpasse de microcistina 

dissolvida presente na água bruta. 

 

O Experimento 1 teve a característica de um experimento prospectivo, pois a literatura 

consultada não relata experimentos sistemáticos de filtração lenta em fluxo contínuo para 

remoção de Microcystis. Assim, não se dispunha de informações sobre, por exemplo, o grau 

de remoção, a freqüência de amostragem adequada da água filtrada para análises de 

microcistina e o tempo necessário de monitoramento da água filtrada após as etapas de 

simulação de floração. 
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Assim, para realização do Experimento 2, fez-se necessário proceder-se às análises de 

microcistina intra e extracelular das amostras coletadas no Experimento 1. Vale destacar, que, 

em função da demanda de tempo necessária para realização dessas análises, o intervalo de 

tempo entre os dois experimentos foi de aproximadamente 3 meses. 

 

Nesse intervalo, os filtros lentos de areia não foram mais alimentados, porém permaneceram 

com uma lâmina d’água sobre o meio filtrante de aproximadamente 2 cm, para que não 

houvesse a penetração de bolhas de ar no interior do meio filtrante. Para que a atividade 

biológica presente nos filtros fosse minimizada, foi retirada uma camada de aproximadamente 

cinco centímetros da areia superficial dos filtros, e em seu lugar foi colocada uma areia com 

as mesmas características, porém inerte (limpa). Por último, os filtros lentos foram 

completamente cobertos com papel alumínio para que não houvesse penetração de luz solar.  

 

 

4.3 – FREQÜÊNCIA DE AMOSTRAGEM 

 

Para o estabelecimento da freqüência de amostragem mais adequada para análise de 

microcistina extra e intracelular durante os experimentos, foi necessária a obtenção do tempo 

médio de detenção da água nos filtros. Esse tempo de detenção foi obtido com a realização de 

um experimento preliminar no qual uma solução de NaCl (traçador salino) foi adicionada à 

água afluente ao filtro lento e a condutividade da água filtrada foi monitorada. O íon cloreto 

detectado pela condutividade é um bom traçador, nesses casos, pois não tende a ser adsorvido 

pela areia. 

 

A taxa de filtração média foi igual a 3 m
3
/m

2
.d (0,125 m/h), e o valor do tempo de detenção 

no filtro foi de cerca de 8 horas, como observado na Figura 4.7. O valor da condutividade da 

água afluente (solução de NaCl) foi de aproximadamente 4000 µS/cm. 
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Figura 4.7 – Estimativa do tempo de detenção da água nos filtros lentos de areia 

 

Esse teste não foi repetido para se calcular o tempo de detenção no FLS, entretanto, sabe-se 

que esse tempo pode ser inferior aos dos FLsA, pois a granulometria do carvão ativado 

granular é maior que da areia. Porém acredita-se que essa diferença de tempo é pouca, uma 

vez que a camada total de areia é de 60 cm enquanto que a do carvão é de apenas 30 cm. 

 

Diante do fato da literatura apresentar escassez de estudos da remoção de microcistina por 

meio do processo de filtração lenta, a determinação da freqüência de coleta de amostras para 

análise de microcistina se deu de forma intuitiva, e mais intensa do que a recomendada para 

os parâmetros usualmente monitorados na filtração lenta. Desse modo, no Experimento 1, foi 

testada a freqüência de amostragem descrita na Tabela 4.6. Porém, após análise dos resultados 

obtidos nesse experimento, foi possível otimizar essa freqüência para o Experimento 2, 

representado na Tabela 4.7. 
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Tabela 4.6 – Freqüência de amostragem para determinação de microcistina no Experimento 1 

Etapa Tempo de operação (dias) Água Bruta (hora) Água Filtrada (hora) 

A 

1-15 - - 

16 00:00 
(T1)

 - 

B 17-19* 

 8 às 10:00 

10 às 14:00 

14 às 18:00 

00:00 
(T2 e T3)

 18 às 23:00 

C 

20-25  

8 às 10:00 
26 23:00 

(T4)
 

F 27 e 28 

 7 às 9:00 

9 às 13:00 

13 às 17:00 

17 às 21:00 

G 29-35  8 às 10:00 

 

Em que:  

* No 19
o
 dia de experimento, foi feito esvaziamento do reservatório e enchimento com água 

unicamente do lago Paranoá; 

T1: Momento em que foi colocada água com 10
5
cél./mL, TF=3 m

3
/m

2
.dia no 16

o
 dia; 

T2: Momento em que foi colocada água com 10
6
cél./mL, TF=3 m

3
/m

2
.dia no 17

o
 dia; 

T3: Momento em que foi colocada água com 10
5
cél./mL, TF=3 m

3
/m

2
.dia no 18

o
 dia; 

T4: Momento em que foi colocada água com microcistina dissolvida, TF=3 m
3
/m

2
.dia. 
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Tabela 4.7 – Freqüência de amostragem para determinação de microcistina no Experimento 2 

Etapa Tempo de operação (dias) Água Bruta (hora) Água Filtrada (hora) 

A 

1-13 -  

14 22:00 
(T1)

  

B 15-17* 
 8 às 12:00 

22:00 
(T2 e T3)

 14 às 18:00 

C 
18-24  

8 às 12:00 

25 18:00 
(T4)

 

D 26-28* 

 8 às 12:00 

18:00 
(T5 e T6)

 14 às 18:00 

E 
29-35  

8 às 12:00 
36 22:00 

(T7)
 

F 37 e 38* 
 8 às 12:00 

22:00 
(T8)

 14 às 18:00 

G 39-45  8 às 12:00 

 

Em que: 

* No 17
o
, 28

o
, e 38

o
 dia de operação dos filtros lentos, às 23:00 horas, foi feito um 

esvaziamento total do reservatório e enchimento com água apenas do lago Paranoá; 

T1: Momento em que foi colocada água com 10
4
cél./mL, TF=3 m

3
/m

2
.dia, no 14

o
 dia; 

T2: Momento em que foi colocada água com 10
5
cél./mL, TF=3 m

3
/m

2
.dia, no 15

o
 dia; 

T3: Momento em que foi colocada água com 10
6
cél./mL, TF=3 m

3
/m

2
.dia, no 16

o
 dia; 

T4: Momento em que foi colocada água com 10
4
cél./mL, TF=2 m

3
/m

2
.dia, no 25

o
 dia; 

T5: Momento em que foi colocada água com 10
5
cél./mL, TF=2 m

3
/m

2
.dia, no 26

o
 dia; 

T6: Momento em que foi colocada água com 10
6
cél./mL, TF=2 m

3
/m

2
.dia, no 27

o
 dia; 

T7: Momento em que foi colocada água com microcistina dissolvida, 40 g/L, no 36
o
 dia; 

T8: Momento em que foi colocada água com microcistina dissolvida, 80 g/L, no 37
o
 dia. 
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Para garantir uma amostra representativa da qualidade média da água nos intervalos 

apresentados nas Tabelas 4.6 e 4.7, a água filtrada era armazenada num reservatório, e dele 

eram retirados os volumes necessários para as análises. O volume coletado para análise de 

microcistina foi de 1 L. Sempre após a coleta, esse reservatório era esvaziado. 

 

Os demais parâmetros de qualidade da água monitorados ao longo dos experimentos foram: 

clorofila-a, coliformes totais, E. coli e turbidez. A freqüência de coleta para cada um deles 

está apresentada na Tabela 4.8 para o Experimento 1. Para os parâmetros mais usuais, como 

pH, coliformes e turbidez, observou-se as recomendações de Leland e Logsdon (1991) para 

estudos experimentais de filtração lenta. Para o parâmetro clorofila-a adotou-se a mesma 

freqüência de amostragem das microcistina nas Etapas B e C. O oxigênio dissolvido foi 

medido apenas uma vez durante o experimento. Os tempos de amostragem foram 

subdivididos, em função das várias etapas desse experimento.  

 

Tabela 4.8 – Freqüência de amostragem para os demais parâmetros no Experimento 1 

 Freqüência para cada etapa do experimento 

Parâmetro Etapa A Etapa B Etapa C Etapa F Etapa G 

Clorofila-a 
A cada 3 dias 

(AB e AT) 
Mesmo da Tabela 4.4 

A cada 3 dias 

(AB e AT) 

A cada 3 dias 

(AB e AT) 

Coliformes Diariamente (AB e AT) 

Turbidez Diariamente (AB e AT) 

pH 1 vez por semana (AB) 

Legenda: AB = água bruta ;  AT = água tratada. 

 

No Experimento 2, as análises dos parâmetros clorofila-a, coliformes e turbidez foram feitas 

diariamente, enquanto que as medidas de oxigênio dissolvido e pH, foram realizadas 

semanalmente. 

 

 

4.4 – MÉTODOS DE ANÁLISE 

 

Como já mencionado, os parâmetros analisados durante os experimentos foram: coliformes 

totais, E. coli, turbidez, clorofila-a, pH, oxigênio dissolvido e microcistina intra e extracelular. 

Os métodos adotados para a análise dos parâmetros estão resumidos na Tabela 4.9. 
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Tabela 4.9 – Métodos de análise adotados 

Parâmetro Método para análise Equipamento 

Oxigênio dissolvido Eletrométrico Medidor YSI MODEL 95/10 

Turbidez Nefelométrico Turbidímetro (HACH/2100AN) 

pH Potenciométrico PHmetro (ORION/Model 310) 

Clorofila a 

Extração em clorofórmio-

metanol com medida de 

absorbância em =665 e 

=750 

Espectrofotômetro  

(HACH/DR-4000) 

Coliformes totais e E. coli 
Substrato cromogênico 

ONPG-MUG 

Seladora para cartelas do colilert e 

estufa Fanem 

Microcistina Cromatográfico 

Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência (HPLC/Shimadzu com 

detector UV/VIS) 

 

 

4.4.1 – Clorofila a 

 

O procedimento adotado para as análises de clorofila-a foi o descrito no trabalho de Lloyd e 

Tucker (1988). A amostra é filtrada em membrana de microfibra de vidro com abertura de 

cerca de 1 m. As células das algas com tamanho superior a esse ficam então retidas nesse 

filtro. O filtro é imerso em 10 mL de uma solução de clorofórmio:metanol (2:1), em frasco de 

vidro, em ambiente escuro, por quatro horas, para extração da clorofila-a e outros pigmentos 

presentes nas algas. Após esse intervalo de tempo, a absorbância desse extrato é então medida 

em dois comprimentos de onda, 665 nm e 750 nm. A determinação da concentração é obtida 

de acordo com a seguinte equação: 

 

PLS

VFAAP
Lgaclorofila

.

.).750665(
)/(  

 

Em que: 

P = 13,2 mg.cm/L = constante de proporcionalidade derivada do coeficiente de extração 

molar de clorofórmio:metanol; 

A665 e A750 = Absorbância do extrato medida em =665 nm e =750 nm; 

F = Fator de correção de unidades = 1000 g/mg; 
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V = Volume da solução clorofórmio:metanol utilizada na extração, mL; 

S = Volume da amostra filtrada, mL; 

PL = Caminho ótico através da solução, em cm, equivalente à dimensão interna da cubeta de 

leitura no espectrofotômetro. 

 

 

4.4.2 – Microcistina 

 

O procedimento de extração e pré-purificação que antecede a análise por HPLC é de 

fundamental importância para uma maior precisão na determinação da concentração de 

microcistina, isto porque a Cromatografia Líquida de Alta Eficiência é bastante sensível, e 

outras substâncias podem dificultar na interpretação dos cromatogramas.  

 

Quando a amostra de água contém microcistina na fração intracelular (células viáveis), ela 

passa por um processo de lise celular, sendo o protocolo empregado o descrito por 

Krishnamurthy et al. (1986), resumido no Apêndice A. Na seqüência, quando as microcistinas 

estão na fração extracelular (dissolvida), o protocolo adotado é o descrito por Tsuji (1994) e 

está citado no Apêndice B. De forma sucinta, o procedimento de extração da microcistina 

dissolvida em água é descrito a seguir.  

 

Os cartuchos C18 utilizados para extração da microcistina extracelular do meio líquido 

contêm, como meio filtrante, um tipo de resina ODS (octadecilsilano–C18H37). As 

microcistinas, por afinidade química, ficam retidas no ODS. Após a passagem da amostra 

pelo cartucho, faz-se passar pelos cartuchos uma solução de metanol 20%, que tem a função 

de remover outras matérias orgânicas dissolvidas que não sejam microcistina, ou seja, é um 

processo de purificação. Finalmente, para que as microcistinas sejam extraídas do ODS, é 

feita uma eluição com metanol 100%. Esse volume de metanol 100% deve ser reservado e 

ainda será submetido a outro processo de purificação em cartucho de silicagel e solução de 

metanol:água:TFA. O solvente presente no volume final deverá ser evaporado à temperatura 

ambiente, restando apenas as microcistinas que deverão ser re-suspensas em 1 mL de metanol 

50% e conservadas em baixas temperaturas (4
o
C) até o momento da análise por HPLC. A 

Figura 4.7 mostra uma foto da etapa de extração através do cartucho C18. 
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Figura 4.8 – Equipamentos e material para extração de microcistina. 
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5 – APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No item 5.1 do presente capítulo, são apresentados os resultados obtidos com o uso dos filtros 

lentos de areia (FLA-1 e FLA-2), operados em paralelo, ao longo dos Experimentos 1 e 2. No 

item 5.2, em separado, é apresentado o comportamento do filtro tipo sanduíche (areia-carvão 

ativado-areia), montado apenas no Experimento 2. Em todas as figuras representativas dos 

resultados estão destacadas as diversas etapas dos experimentos (Etapas de A a G). 

 

 

5.1 – FILTROS LENTOS DE AREIA 

 

O primeiro experimento de filtração (Experimento 1) teve duração de 35 dias, e foi realizado 

no período de 24 de abril a 28 de maio de 2001. Como já mencionado no Capítulo 4, esse 

experimento consistiu de 5 etapas, nas quais os filtros lentos de areia foram operados com 

taxa média de filtração igual a 3 m
3
/m

2
.dia. 

 

O segundo experimento (Experimento 2) transcorreu no período de 12 de setembro a 26 de 

outubro de 2001, tendo, portanto, duração de 45 dias. O desenvolvimento experimental 

englobou 7 etapas, nas quais os filtros lentos foram operados com taxas de filtração de 

3m
3
/m

2
.dia e 2m

3
/m

2
.dia. 

 

Durante os experimentos, a água coletada no lago Paranoá, sem adição de células de M. 

aeruginosa ou microcistina dissolvida, apresentou as faixas de valores de turbidez, clorofila-a 

e pH, de acordo com a Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 – Faixas de valores de turbidez, clorofila-a e pH, na água do lago Paranoá durante 

os Experimentos 1 e 2 

 Experimento 1 Experimento 2 

Turbidez (UTN) 2,0 – 11,0 1,4 – 4,4 

Clorofila-a ( g/L) 1,32 – 5,30 2,50 – 4,90 

pH 6,2 – 6,5 6,1 – 6,5 

 

Os itens a seguir contemplam os resultados das análises realizadas ao longo do 

desenvolvimento dos experimentos deste trabalho. É importante ressaltar que a coleta de 
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amostras da água afluente e efluente dos filtros levou em consideração o tempo de detenção 

da água no interior dos filtros, como já mencionado no Capítulo 4, item 4.3. 

 

 

5.1.1 - Turbidez 

 

A turbidez, conjuntamente com a análise bacteriológica, é um parâmetro comumente utilizado 

para a verificação da qualidade da água bruta e eficiência do processo de filtração lenta. Os 

resultados relativos à turbidez da água bruta e filtrada obtidos durante os experimentos de 

filtração são apresentados nas Figuras 5.1 (Experimento 1) e 5.2 (Experimento 2). Os dados a 

partir dos quais essas figuras foram construídas, estão detalhados no Apêndice C. Os dias em 

que foram colocadas as células de Microcystis na água bruta estão destacados (com contorno 

na cor preta) nessas Figuras. 

 

Os valores de turbidez presentes no efluente dos filtros lentos de areia foram semelhantes no 

decorrer dos dois experimentos, o que sugere confiabilidade nos dados obtidos. De fato, esses 

valores não são iguais, pois é sabido que o principal mecanismo de remoção na filtração lenta 

é biológico, e, conseqüentemente, seria praticamente impossível ter uma atividade biológica 

presente num filtro totalmente idêntica a de qualquer outro filtro lento, mesmo quando eles 

encontram-se sendo alimentados por uma água bruta com as mesmas características. 

 

Em ambos os experimentos é possível verificar o aumento significativo da turbidez da água 

afluente aos filtros nas Etapas B e D, correspondentes às simulações de floração. A presença 

de células de Microcystis aeruginosa, que é material particulado, provoca essa alteração na 

turbidez. Esses valores de turbidez quando a concentração de células na água bruta é 

equivalente a 10
6
cél/mL, são relativamente próximos nos Experimentos 1 e 2, sugerindo que 

as concentrações de células são da mesma ordem de grandeza. 

 

Também na Etapa F de cada experimento, observa-se que com a adição de microcistina 

dissolvida na água bruta, houve um pequeno aumento da turbidez da água afluente aos filtros, 

possivelmente em conseqüência de material particulado remanescente no concentrado de 

microcistina. Como mencionado no Capítulo 4 durante o Experimento 1, o concentrado 

produzido após o gelo/degelo da cultura de células de M. aeruginosa foi apenas submetido à 

filtração e apresentou valor de turbidez de aproximadamente 20 UTN.  No caso específico do 
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primeiro experimento, além do efeito da adição do concentrado com microcistina, a 

ocorrência de chuvas no decorrer dessa etapa elevou a turbidez na água base (oriunda do Lago 

Paranoá). Porém grande parte desse material particulado devido à chuva sedimentou no 

reservatório de acúmulo de água, não interferindo de forma significativa no aumento da 

turbidez na água afluente aos FLsA. Posteriormente, no Experimento 2, esse concentrado foi 

submetido à centrifugação, e apresentou o valor de 5 UTN. 

 

Figura 5.1 – Valores de turbidez na água bruta e nos efluentes dos filtros lentos de areia 

durante o Experimento 1 (TF=3 m
3
/m

2
.dia). 

Figura 5.2 – Valores de turbidez na água bruta e nos efluentes dos filtros lentos de areia 

durante o Experimento 2 (Etapas A, B, C e D: TF=3 m
3
/m

2
.dia; Etapas E, F e G: TF=2 

m
3
/m

2
.dia). 
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A análise das Figuras 5.1 e 5.2 aponta uma redução na eficiência de remoção de turbidez nos 

FLsA nos dias que se seguem às etapas de simulação de floração, como está apresentado na 

Tabela 5.2, sugerindo a ocorrência do transpasse de células de M. aeruginosa, que, 

posteriormente, pôde ser confirmada com os dados de concentração de clorofila-a e 

microcistina.  

 

Tabela 5.2 – Remoção de turbidez nos filtros lentos 2 dias antes e depois da Etapa B (TF=3 

m
3
/m

2
.dia) 

  

Tempo (dia) 

Remoção de turbidez 

(%) 

  FLA-1 FLA-2 

Experimento 

1 

Antes da Etapa B 
15 77,7 88,7 

16 88,6 95,6 

Depois da Etapa 

B 

20 51,2 60 

21 67,9 57,6 

Experimento 

2 

Antes da Etapa B 13 70,3 63,7 

14 72,9 81,9 

Depois da Etapa 

B 
18 57,7 49,5 

19 70,7 79,8 

 

 

No experimento 2 a diminuição na remoção de turbidez na Etapa D não é tão grande como na 

Etapa B, isso porque, com uma menor taxa de filtração, possivelmente, a retenção das células 

de M. aeruginosa no meio granular foi maior. 

 

 

5.1.2 – Perda de carga 

 

A obstrução da areia, de acordo com a literatura (e.g. Haarhoff e Cleasby, 1991), é 

significativa, principalmente nos primeiros cinco centímetros. Assim, são apresentados nas 

Figuras 5.3 (Experimento 1) e 5.4 (Experimento 2), os valores das perdas de carga, nos 7,5 cm 

superficiais da areia dos filtros lentos. Esses valores foram obtidos fazendo-se a subtração 

entre o nível piezométrico no ponto H2 e no ponto H1, indicados na Figura 4.6, item 4.1 do 

capítulo 4 (Metodologia). 
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No período entre o 25
o
 e o 30

o
 dia após o início do Experimento 1, observou-se um aumento 

acentuado da perda de carga no FLA-2, que também pode ser observado de forma mais suave 

no FLA-1. Esse aumento pode estar associado a um aumento no teor de sólidos suspensos na 

água bruta, representado pelo aumento de turbidez da água do lago Paranoá, que, por sua vez, 

foi atribuído à ocorrência de chuvas. A significativa diferença dos valores de perda de carga 

observados nessa etapa, em cada filtro, não pode ser explicada com base nos dados 

disponíveis. 

 

Não houve alteração significativa da perda de carga ao longo do Experimento 2. Observa-se, 

entretanto, um pequeno aumento na Etapa B, associado ao aumento de turbidez (células de 

Microcystis) na água bruta. Esse comportamento não se reproduz durante a Etapa D, em que 

foi aplicada uma taxa de filtração menor, apesar de também conter células de Microcystis na 

água bruta. 

 

A distribuição da perda de carga nas diferentes profundidades também é um dado importante 

para que se possa analisar como a retenção de impurezas ocorre ao longo da profundidade dos 

filtros. Dessa forma, os valores da perda de carga em cada camada foi comparada à perda de 

carga total. Para isso, foi escolhido apenas um dia em cada experimento, sendo o 21
o
 dia para 

o Experimento 1, e o 18
o
 dia para o Experimento 2. Os dias selecionados têm em comum o 

fato de ambos serem o primeiro dia após o término da Etapa B. Essa análise dos dados de 

perda de carga apresentada na Tabela 5.3 foi realizada fazendo a razão entre o valor da perda 

de carga por centímetro obtida entre duas tomadas de pressão e a distância entre elas.  
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Figura 5.3 – Valor da perda de carga nos primeiros 7,5 centímetros de areia durante o 

Experimento 1 (TF=3 m
3
/m

2
.dia). 

 

 
     

 

Figura 5.4 – Valor da perda de carga nos primeiros 7,5 centímetros de areia durante o 

Experimento 2 (Etapas A, B, C, F e G: TF=3 m
3
/m

2
.dia; Etapas D e E: TF=2 m

3
/m

2
.dia). 
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Tabela 5.3 – Porcentagem da perda de carga nas diferentes camadas dos filtros lentos em 

relação à perda de carga total, no 21
o
 dia do Experimento 1 e 18

o
 dia do Experimento 2 

Profundidade 

(cm) 

Porcentagem em relação à perda de carga total (%) 

Experimento 1 Experimento2 

FLA-1 FLA-2 FLA-1 FLA-2 

0 – 7,5 31,4 38,1 53,1 51,6 

7,5 – 15 31,4 31,7 26,6 25,8 

15 – 30 20,9 19 13,3 15,5 

30 – 70 5,9 4,8 3,7 1,9 

70 - 85 10,5 6,3 3,3 5,2 

 

De acordo com os valores da Tabela 5.3, a distribuição relativa da perda de carga nas últimas 

camadas de areia é mais elevada no Experimento 1, indicando uma maior penetração das 

células de M. aeruginosa no interior dos filtros lentos. Observa-se também que a perda de 

carga nos primeiros 7,5 cm difere significativamente entre os experimentos, sendo maior no 

Experimento 2, ressaltando a maior efetividade da camada superficial nesse experimento. 

 

Em ambos os experimentos ocorreram oscilações na perda de carga ao longo do tempo. Esse 

comportamento é possível, por tratar-se de obstrução da areia por matéria orgânica oxidável, 

as algas, e não por material inerte. No FLA-1, o valor da perda de carga total no meio filtrante 

ao término do Experimento 1 foi de 1 cm, e no FLA-2, de 1,2 cm. Para o Experimento 2, 

esses valores são de 1 cm para ambos os filtros. 

 

 

5.1.3 - Clorofila-a 

 

A Figura 5.5 apresenta os resultados da concentração e remoção do parâmetro clorofila-a nos 

filtros lentos durante o Experimento 1. Similarmente, a Figura 5.6 apresenta os mesmos dados 

relativos ao Experimento 2. Os valores utilizados para construção das figuras estão no 

Apêndice D.  

 

O comportamento geral dos dados relativos à concentração de clorofila-a se assemelha ao 

comportamento dos dados de turbidez, pois os picos registrados em ambos os gráficos, foram 
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ocasionados pela presença de células de Microcystis, que contêm como pigmento 

fotossintetizante a clorofila-a, entre outros pigmentos. 

 

Os valores de concentração de clorofila-a, nos dias em que a água bruta apresentava uma 

concentração de células de M. aeruginosa equivalente a 10
6
células/mL, foram similares nos 

Experimentos 1 e 2, indicando confiabilidade nos dados de clorofila-a. No Experimento 2, o 

valor do pico de clorofila-a na água bruta, durante a Etapa B, é maior que na Etapa D, 

reproduzindo o comportamento dos dados de turbidez. Esse fato pode ter ocorrido por 

imprecisão do procedimento no momento da composição da água, ou seja, na medição do 

volume de água ou de concentrado de células utilizados durante essas etapas. 

 

Durante a Etapa F do Experimento 1, foi registrado um aumento na concentração de clorofila-

a na água bruta, indicando a presença desse pigmento no concentrado de microcistina 

dissolvida que foi utilizado para composição da água bruta nessa etapa. 

 

Esse parâmetro é de fundamental importância para que se tenha uma idéia quantitativa da 

liberação (ou transpasse) de células de M. aeruginosa pelos filtros. Pode-se observar que, em 

ambos os experimentos, no dia seguinte ao pico de 10
6
 cél./mL (Etapa C), quando os filtros já 

estavam sendo alimentados apenas com água do lago Paranoá, houve uma eficiência negativa 

de remoção de clorofila-a nos filtros, ou seja, os filtros estavam liberando mais clorofila-a do 

que o que estava presente na água bruta. Esse fato confirma, como já citado na discussão dos 

resultados de turbidez, que os filtros estão permitindo o transpasse de células de M. 

aeruginosa. O transpasse dessas células ocorreu de forma continuada durante seis dias da 

Etapa C, no caso do Experimento 1, e durante quatro dias para o Experimento 2. Somente 

após esse período, os filtros retornaram aos níveis de remoção observados antes da etapa de 

simulação de floração. 

 

Quando a taxa de filtração é diminuída (Etapa D do Experimento 2), o transpasse é 

consideravelmente menor, e não há remoção negativa. Esse comportamento indica o impacto 

significativo que a taxa de filtração pode ter sobre a remoção de células de M. aeruginosa. 
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Figura 5.5 – (a) Concentração de clorofila-a na água bruta e nos efluentes dos filtros lentos de 

areia (b) Remoção de clorofila-a nos filtros lentos de areia - Experimento 1 (TF=3 

m
3
/m

2
.dia). 
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(a) 

 

(b) 

 

Figura 5.6 – (a) Concentração de clorofila-a na água bruta e nos efluentes dos filtros lentos de 

areia; (b) Remoção de clorofila-a nos filtros lentos de areia - Experimento 2 (Etapas A, B, 

C, F e G: TF=3 m
3
/m

2
.dia; Etapas D e E: TF=2 m

3
/m

2
.dia). 
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5.1.4 – Microcistinas 

 

Como já mencionado anteriormente, o principal objetivo desse trabalho foi avaliar o processo 

de filtração lenta quanto à sua capacidade de remoção de células viáveis de M. aeruginosa, e 

de microcistina extracelular (fração dissolvida) e também avaliar a ocorrência de lise celular 

de M. aeruginosa no interior dos filtros lentos. Para tanto, foram realizadas análises de 

microcistinas intra e extracelulares, na água bruta e na água filtrada. As freqüências de 

amostragem variaram de acordo com o experimento e com suas etapas, como podem ser 

vistas no Capítulo 4, item 4.3. 

 

 

5.1.4.1 – Etapas de floração e monitoramento (Etapa A a Etapa E) 

 

Nesse item, as etapas de simulação de floração e as etapas em que a água bruta continha 

microcistina dissolvida são abordadas separadamente, conjuntamente com suas respectivas 

etapas de monitoramento. Desse modo, visou-se obter um melhor entendimento dos 

fenômenos ocorridos no decorrer dos experimentos. 

 

A Figura 5.7 apresenta o comportamento das concentrações de microcistina intracelular 

(fração particulada) na água bruta e na água filtrada, durante as Etapas B e C do Experimento 

1. Os valores para construção das Figuras desse item estão no Apêndice E. Nessa Figura 

pode-se perceber os picos de microcistina intracelular na água bruta nos três dias da Etapa B, 

em que foi simulado um processo de floração de M. aeruginosa. Os valores obtidos de 

concentração de microcistina na água bruta no 17
o
 e 19

o
 dia de experimento são praticamente 

iguais, pois nesses dias adiciononaram-se volumes equivalentes do concentrado de células de 

M. aeruginosa, buscando atingir a concentração de 10
5
cél/mL nos dois dias. O maior pico de 

microcistina intracelular na água bruta, ocorrido no 18
o
 dia, apresentou uma concentração de 

265 g/L de microcistina intracelular, e foi equivalente a 10
6
células de M. aeruginosa/mL.  

 

As análises da água filtrada de ambos os filtros revelaram a presença de microcistina 

intracelular, indicando a presença de células de M. aeruginosa, e, portanto, confirmando que 

houve um transpasse dessas células. A ocorrência de microcistina intracelular nos efluentes 

dos filtros lentos é observada já no primeiro dia da Etapa B, e só cessou 10 dias depois, 

quando os filtros já estavam sendo alimentados unicamente pela água do lago Paranoá (Etapa 
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C). A maior concentração de microcistina intracelular (células viáveis de M. aeruginosa) 

presente na água filtrada durante a Etapa B ocorreu ao final do segundo dia dessa etapa, sendo 

equivalente a 45 g/L na água efluente do FLA-1 e a 37 g/L na água efluente do FLA-2. 

Durante a Etapa C (monitoramento de microcistina na água filtrada), essa concentração 

decaiu, sendo as concentrações máximas de microcistina intracelular de 8 g/L para o 

efluente do FLA-1, e de 4 g/L, para o efluente do FLA-2. Os filtros lentos comportaram-se 

de forma semelhante, inclusive na duração da presença de células na água filtrada. 

 

A Figura 5.8, por sua vez, apresenta os resultados das análises de microcistina extracelular 

(dissolvida) durante as Etapas B e C do Experimento 1. Observa-se que, apesar de, na Etapa 

B, a água bruta conter apenas microcistina intracelular (células viáveis de Microcystis), foi 

constatada presença de microcistina extracelular na água efluente dos filtros, já a partir do 

primeiro dia dessa etapa. A concentração de microcistina dissolvida na água (microcistina 

extracelular) é máxima ao final do terceiro dia que simula a etapa de floração (19
o
dia). 

Valores significativos de concentração de microcistina dissolvida (4 a 5 g/L) continuam 

presentes na água filtrada durante todo o período de monitoramento (Etapa C), de forma que o 

monitoramento se encerrou sem que esses valores tivessem atingido valores não detectáveis. 

 

As observações relativas ao comportamento das frações particulada (intracelular) e dissolvida 

(extracelular) de microcistina durante a etapa de simulação de floração e o monitoramento que 

a segue, sugerem a ocorrência de lise celular e conseqüente liberação da microcistina para a 

fração dissolvida. 

 

A Tabela 5.4 mostra os valores de remoção de microcistina intracelular durante os dias de 

simulação de floração (Etapa B). No 17
o
 dia do Experimento 1, em que a concentração de 

microcistina intracelular foi equivalente a 61 g/L, a remoção foi em torno de 99% em ambos 

os filtros lentos. No dia seguinte, a concentração na água bruta foi elevada a 265 g/L, e a 

remoção aproximada cai para 87%. No terceiro dia dessa etapa, retornou-se a uma 

concentração inferior, equivalente a 61 g/L, sendo a remoção obtida de, aproximadamente, 

75%. Apesar da água bruta conter a mesma concentração no 17
o
 e 19

o
 dia de experimento, a 

remoção foi menos efetiva nesse último dia, sugerindo que uma fração das células retidas no 

18
o
 dia foi carreada para a água filtrada (transpasse) no dia seguinte (19

o
 dia). 
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OBS.: Os valores nulos de microcistina foram convertidos em 0,01 g/L para efeito de plotagem . 

Figura 5.7 – Concentração de microcistina intracelular na água bruta e nos efluentes dos 

filtros lentos, durante as Etapas B e C do Experimento 1 (TF=3 m
3
/m

2
.dia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.8 – Concentração de microcistina extracelular na água bruta e nos efluentes dos 

filtros lentos, durante as Etapas B e C do Experimento 1 (TF=3 m
3
/m

2
.dia). 
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Tabela 5.4 - Remoção de microcistina intracelular durante a Etapa B do Experimento 1 (TF=3 

m
3
/m

2
.dia) 

Tempo de operação (dia) 
Remoção de microcistina intracelular (%) 

FLA-1 FLA-2 

17 98,9 99,8 

18 86,3 88,7 

19 74,5 74,8 

 

 

As Figuras 5.9 e 5.10 apresentam, respectivamente, os resultados da análise de microcistina 

nas frações intra e extracelular, nas etapas de simulação de floração (Etapas B e D), e em suas 

respectivas etapas de monitoramento (Etapas C e E), durante o Experimento 2. É importante 

lembrar que as Etapas D e E desse experimento tiveram como objetivo avaliar o 

comportamento dos filtros lentos quando operados com taxas de filtração diferenciadas, 

respectivamente 3 e 2 m
3
/m

2
.dia. 

 

Como já foi dito anteriormente, a concentração de células de M. aeruginosa durante os 

processos de simulação de floração no Experimento 2, correspondeu a 10
4
cél/mL, no primeiro 

dia das Etapas B e D, 10
5
cél/mL no segundo dia e 10

6
cél/mL no último dia. Ou seja, o pico de 

microcistina na água bruta ocorreu no terceiro dia, e não no segundo dia, como no 

Experimento 1. Os valores das concentrações de microcistina intracelular na água bruta, 

apresentados na Figura 5.9, foram equivalentes aos do Experimento 1, considerando as 

respectivas concentrações de células de M. aeruginosa.  

 

O aumento nas concentrações de microcistina intracelular na água bruta da Etapa B para a 

Etapa D do Experimento 2 pode ter ocorrido devido às imprecisões durante o procedimento 

de homogeneização do concentrado ou de medida dos volumes para composição da água de 

alimentação. 
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OBS.: Os valores nulos de microcistina foram convertidos em 0,01 g/L para efeito de plotagem . 

Figura 5.9 – Concentração de microcistina intracelular na água bruta e nos efluentes dos 

filtros lentos, durante as Etapas B, C, D e E do Experimento 2 (TF=3 e 2 m
3
/m

2
.dia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 5.10 – Concentração de microcistina extracelular na água bruta e nos efluentes dos 

filtros lentos, durante as Etapas B, C, D e E do Experimento 2 (Etapas A, B, C, F e G: 

TF=3m
3
/m

2
.dia; Etapas D e E: TF=2 m

3
/m

2
.dia). 
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O comportamento de transpasse de células de M. aeruginosa se reproduziu no Experimento 2, 

inclusive durante os dias de monitoramento. No primeiro dia da Etapa B desse experimento, 

em que foi colocada uma baixa concentração de microcistina intracelular na água bruta, não 

foi detectada a presença de microcistina intracelular na água efluente dos filtros. Em seguida, 

no segundo dia dessa etapa (16
o
dia de experimento), houve indícios de um pequeno 

transpasse de células, que foi equivalente ao ocorrido no 18
o
dia do Experimento 1, em que foi 

colocada uma concentração de microcistina na água bruta da mesma ordem de grandeza (61 

g/L no Experimento 1 e 54 g/L no Experimento 2). Os valores das concentrações de 

microcistina intracelular presente na água efluente dos filtros só se elevaram, de fato, quando 

foi colocado 243 g/L de microcistina intracelular na água bruta, e atingiram valores 

próximos a 60 g/L, a exceção de uma das amostras do 17
o
 dia, no efluente do FLA-2, em 

que essa concentração foi bem mais elevada (105 g/L). 

 

No primeiro dia da Etapa C, de monitoramento, as concentrações de microcistina intracelular 

no efluente dos filtros lentos são maiores do que nesse mesmo dia da etapa C do Experimento 

1. Entretanto, esse comportamento pode ser explicado em função da maior concentração de 

microcistina intracelular durante a simulação de floração ocorrer no segundo dia no 

Experimento 1, e apenas no terceiro dia no Experimento 2. O intervalo de tempo em que os 

filtros continuam a liberar células de M. aeruginosa na Etapa C foi similar nos dois 

experimentos. 

 

Um outro fenômeno confirmado no Experimento 2 foi a lise de células no interior dos filtros, 

representada na Figura 5.10. Foi verificada presença de microcistina na fração dissolvida 

(extracelular) da água filtrada, a partir do segundo dia da Etapa B. Sete dias após o início da 

Etapa C, não havia mais concentração de microcistina dissolvida detectável. Entretanto, em 

relação ao Experimento 1, a liberação de microcistina dissolvida para a água filtrada foi 

menor no segundo experimento. 

 

Durante a Etapa B do Experimento 2 (Figura 5.10), a água efluente do FLA-1 e do FLA-2 

apresentaram valores de concentração de microcistina dissolvida distintos. Enquanto a 

concentração de microcistina no efluente do FLA-1 apresentou valor inferior a 1 g/L no 

primeiro dia dessa etapa , no efluente do FLA-2 essa concentração foi de quase 15 g/L. Já no 

terceiro dia dessa etapa, a concentração de microcistina no efluente do FLA-1 atingiu 38 g/L, 
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enquanto que no efluente do FLA-2 esse valor foi de 18,7 g/L. Apesar da oscilação de 

valores, os filtros apresentaram uma mesma tendência de comportamento. 

 

Com a diminuição da taxa de filtração nas Etapas D e E, o transpasse de células é bem menor, 

sendo que, no FLA-2, essa diminuição é bem mais evidente. A concentração de microcistina 

na fração dissolvida na água filtrada também foi influenciada pela redução da taxa de 

filtração. O valor de concentração de microcistina dissolvida foi consideravelmente menor 

para o efluente do FLA-2 e aproximadamente igual para o efluente do FLA-1, se comparada 

às etapas anteriores (B e C). A diferença nos valores de concentrações de microcistina 

extracelular na água efluente dos filtros FLA-1 e FLA-2 não pôde ser explicada com os dados 

obtidos. 

 

A Tabela 5.5 apresenta os valores de remoção diária de microcistina intracelular durante as 

Etapas B e D do Experimento 2.  

 

Tabela 5.5 - Remoção de microcistina intracelular durante as Etapas B e C do Experimento 2  

 
Tempo de operação (dia) 

Remoção de microcistina intracelular (%) 

 FLA-1 FLA-2 

Etapa B 

TF=3 m
3
/m

2
.dia 

15 100 100 

16 99,5 99,1 

17 75,2 65 

Etapa D 

TF=2 m
3
/m

2
.dia 

26 100 100 

27 100 100 

28 82,2 91,3 

 

Comparando a Tabela 5.5 com a Tabela 5.4 observa-se que, para a taxa de filtração de 3 

m
3
/m

2
.dia, a remoção de microcistina intracelular (células de Microcystis aeruginosa) no dia 

em que foi colocada a concentração mais elevada de microcistina na água bruta apresentou 

valor maior no Experimento 1 que no Experimento 2.  

 

Na etapa B do Experimento 2, a remoção foi total quando a concentração de microcistina 

intracelular na água bruta foi equivalente a 3,35 g/L (15
o
 dia), ou seja, pode-se concluir que 

em baixas concentrações de microcistina intracelular, a filtração lenta mostra-se muito 
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eficiente. No 16
o
 dia, essa concentração na água bruta foi de 54 g/L, e as remoções foram de 

aproximadamente 99%. No terceiro dia dessa etapa (17
o
 dia), as remoções nos dois filtros 

foram distintas, sendo, para o FLA-1, de 75%, e para o FLA-2, de 65%. Com a diminuição da 

taxa, houve uma melhoria na retenção de células de M. aeruginosa, que foi mais claramente 

perceptível no terceiro dia da Etapa D. A eficiência na remoção de microcistina intracelular 

passou de 70% (média dos valores entre os dois filtros lentos) na Etapa B, para 87 % na Etapa 

D. 

 

Para melhor avaliar a eficiência global de remoção de microcistina pelos filtros lentos, 

procurou-se elaborar um balanço de massa relativo a microcistina, considerando os filtros 

como reatores. Um esquema da definição de um balanço de massa está representado pela 

Figura 5.11. 

 

 

 

 

 

Em que: Va=volume afluente; Ca=concentração afluente; Ve=volume efluente; Ce=concentração efluente. 

 

Figura 5.11 – Representação da definição de balanço de massa 

 

 

A Figura 5.12 ilustra esse balanço considerando o comportamento do FLA-1, durante todo o 

tempo das Etapas B e C do Experimento 2. Para os demais casos, o balanço é apresentado na 

Tabela 5.6. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.12 – Balanço de massa no FLA-1, durante as Etapas B e C do Experimento 2 

(TF=3m
3
/m

2
.dia). 

 

 

ACUMULAÇÃO 

E/OU 

TRANSFORMAÇÃO 

 

Va x Ca Ve x Ce 

RETENÇÃO DE 

MICROCISTINA 

INTRACELULAR E 

OCORRÊNCIA DE LISE 

CELULAR 

 

5107 g de microcistina 

intracelular 

2 g de microcistina 

extracelular 

1664 g de microcistina 

intracelular 

1067 g de microcistina 

extracelular 

Eficiência de 46% 
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Tabela 5.6 – Balanço de massa relativo à microcistina 

Filtro/Etapas 

/Experimento 

Concentrações de entrada 

( g) 

Concentrações de saída 

( g) 

Eficiência 

líquida 

(%) intracelular extracelular total intracelular extracelular total 

FLA-1/B e C /1 6593 120 6713 1382 5343 6725  0 

FLA-2/B e C /1 6593 120 6713 1055 5606 6661  0 

*FLA-1/B e C /2 5107 2 5109 1664 1067 2731 46 

FLA-2/B e C /2 5107 2 5109 2197 874 3071 40 

FLA-1/D e E /2 6770 43 6813 1230 1010 2240 67 

FLA-2/D e E /2 6770 43 6813 769 443 1212 82 

*Exemplificado na Figura 5.12. 

 

De acordo com a Tabela 5.6, a remoção líquida efetiva da microcistina total 

(extracelular+intracelular) presente na água bruta, no Experimento 1, foi praticamente nula. 

Apesar da boa remoção média de células durante os três dias da Etapa B do Experimento 1, 

superior a 80%, os dados indicam que houve uma fração significativa dessas células retidas 

que foram lisadas, liberando microcistina para a massa d’água. Esse comportamento ocorreu 

em ambos os filtros. 

 

Diferentemente do Experimento 1, no Experimento 2 essa remoção líquida foi de cerca de 

40% nas Etapas B e C, e superior a 67%, nas Etapas D e E. Os filtros se mostraram bem mais 

eficientes no segundo experimento, principalmente devido ao grau de retenção de 

microcistina extracelular. Esse fato pode ter ocorrido devido à maturidade biológica do filtro 

ser maior no Experimento 2, pois, como já mencionado no Capítulo 4, durante o intervalo de 

tempo entre os dois experimentos, os filtros permaneceram com uma lâmina de água acima da 

areia, possibilitando a manutenção de alguma atividade biológica no meio granular, que 

acelerou o processo de maturação dos filtros lentos. A diminuição da taxa de filtração, e 

conseqüente aumento no tempo de retenção da água nos filtros lentos, possibilitou uma maior 

remoção líquida de microcistina total. A melhoria na eficiência obtida nas Etapas D e E é 

mais evidente no FLA-2, em que as concentrações remanescentes de microcistina extracelular 

são menores que no efluente do FLA-1. 
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Os processos ocorridos no interior dos filtros lentos são de acumulação e transformação, 

como pode ser visto na Figura 5.11. Há, primeiramente, a retenção e acumulação das células 

de M. aeruginosa, posteriormente, no processo de transformação, essas células podem ser 

predadas por organismos presentes no interior dos filtros ou podem seguir seu processo 

natural de degradação. A degradação das células pode ocorrer devido à limitação de algum 

fator ambiental, como por exemplo, a luz solar, pH, nutrientes e oxigênio dissolvido, tornando 

o filtro lento um ambiente inóspito para sua reprodução. Nesse caso, as células podem liberar 

microcistina para o meio líquido, e assim a microcistina extracelular pode ou não sofrer a 

oxidação bacteriológica. 

 

Os processos de transformação possivelmente ocorridos no interior dos filtros lentos 

dependem do grau de atividade biológica. Dessa forma, uma das possíveis justificativas para 

que se tenha concentração residual significativa de microcistina intra e extracelular na água 

filtrada, seria a existência de um grau de atividade biológica insuficiente para a degradação de 

células de M.aeruginosa e da oxidação da microcistina extracelular, pois as células de 

M.aeruginosa penetraram por toda a profundidade dos filtros, e, de acordo com Haarhoff e 

Cleasby (1991), a atividade biológica é efetiva nos primeiros 40 cm de areia, sendo mais 

intensa nos primeiros 5 cm. 

 

Assim sendo, a profundidade do filtro na qual as células de M. aeruginosa foram retidas, e 

posteriormente lisadas, influenciou na remoção de microcistina intra e extracelular. A 

ocupação do meio filtrante pelas células de M. aeruginosa pode ser indicada pela perda de 

carga nas diferentes camadas do filtro, e pode ser vista na Tabela 5.2. Nessa Tabela é possível 

se perceber que durante o Experimento 2 os primeiros 15 cm do meio filtrante tendem a ser 

mais efetivos na retenção de células de M.aeruginosa, sendo responsável por 79% da perda de 

carga total. Por outro lado, no Experimento 1, a retenção de células se deu de forma mais 

distribuída por toda a profundidade dos filtros, e os primeiros 15 cm foram responsáveis por 

66% da perda de carga total. 

 

A grande penetração, e conseqüente ocorrência do transpasse de células, pode estar associada 

à própria dimensão das colônias de células de M. aeruginosa, que, quando cultivadas em 

laboratório, não são tão grandes quanto às encontradas em águas naturais eutróficas, 

dificultando o processo de retenção nos filtros.  
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Um outro fator, nesse caso, de projeto, que pode ter contribuído para o transpasse de células, é 

o diâmetro efetivo dos grãos de areia, que está acima do estabelecido por diversos autores na 

literatura consultada (Di Bernardo, 1993; Haarhoff e Cleasby, 1991; entre outros) que 

sugerem o limite de 0,30 mm de diâmetro efetivo, sendo o utilizado nesse trabalho de 0,34 

mm.  

 

A influência do grau de maturação/atividade biológica e dos parâmetros de projeto (taxa de 

filtração, profundidades e granulometria do meio filtrante) na remoção de células de M 

aeruginosa e microcistina extracelular, assim como outras cianobactérias e cianotoxinas, 

devem ser objeto de estudos mais aprofundados. 

 

 

5.1.4.2 – Etapas com água de alimentação dos filtros contendo microcistina extracelular 

e monitoramento (Etapas F e G) 

 

Os resultados das análises das Etapas F e G, em que a água bruta continha microcistina 

extracelular (dissolvida), são apresentados nas Figuras 5.13 (Experimento 1) e 5.14 

(Experimento 2). 

 

Na Figura 5.13, pode-se perceber que a concentração de microcistina na fração dissolvida, 

durante a etapa F, foi equivalente a 426 g/L, sendo considerada bastante elevada. Esse valor 

foi muito superior ao inicialmente preconizado no Capítulo 4 (100 g/L). Isso ocorreu devido 

ao fato da concentração de microcistina dissolvida presente no concentrado não ter sido 

previamente determinada, e assim não foi possível se calcular o volume necessário desse 

concentrado, que foi diluído na água base (água do lago Paranoá) para a obtenção da água de 

alimentação dos filtros na Etapa F. 

 

As análises apontaram dois patamares de remoção de microcistina dissolvida, como visto na 

Figura 5.13 e na Tabela 5.7. O primeiro patamar ocorreu no 27
o
 dia (primeiro dia da Etapa F), 

e apresentou uma remoção de microcistina dissolvida (ou extracelular) de aproximadamente 

47%. O segundo, ocorrido nos dias seguintes apresentou remoção de 99%. O valor 

correspondente da concentração de microcistina liberada para a água filtrada, passou de, em 

média, 200 g/L, no primeiro dia dessa etapa, para 7 g/L, nos dias posteriores. Esse 
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comportamento pode indicar que parte das bactérias presentes na schmutzdecke levam algum 

tempo até se adaptarem às microcistinas, e assim poder oxidá-las. Durante a etapa de 

monitoramento (Etapa G), as análises de microcistina dissolvida sugerem que os filtros não 

liberam microcistina dissolvida para a água filtrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13 – Concentração de microcistina extracelular na água bruta e no efluente dos filtros 

lentos, durante as Etapas F e G do Experimento 1 (TF=3 m
3
/m

2
.dia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.14 – Concentração de microcistina extracelular na água bruta e no efluente dos filtros 

lentos, durante as Etapas F e G do Experimento 2 (Etapas A, B, C, F e G: TF=3 

m
3
/m

2
.dia; Etapas D e E: TF=2 m

3
/m

2
.dia). 
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Tabela 5.7 - Remoção de microcistina extracelular durante as Etapas F e G (TF=3 m
3
/m

2
.dia) 

 

Tempo de operação (dia) 

Remoção de microcistina extracelular 

(%) 

 FLA-1 FLA-2 

Experimento 

1 

27 48 45,6 

28 99,5 98,6 

29 99,9 98,5 

Experimento 

2 

37 100 100 

38 100 100 

 

No Experimento 2 foram utilizados valores inferiores de concentração de microcistina 

extracelular na água bruta. No primeiro dia essa concentração foi de 58 g/L, e no segundo 

dia, de 127 g/L. Os filtros apresentaram praticamente 100% de eficiência, ou seja, nenhuma 

microcistina na fração dissolvida foi detectada na água filtrada, indicando a completa 

oxidação bacteriológica desses compostos. 

 

A diferença significativa entre os resultados do Experimento 1 e do Experimento 2 não pode 

ser explicada com os dados disponíveis, porém, pode-se sugerir que o excelente grau de 

oxidação obtido no segundo experimento pode ter ocorrido devido a alguns fatores, entre eles, 

uma maior atividade biológica presente no interior dos filtros lentos, a diminuição dos valores 

de concentração de microcistina na água bruta, ou ainda a forma progressiva com que as 

microcistinas foram colocadas na água bruta. 

 

Dos resultados apresentados, pode-se observar que parte da microcistina extracelular liberada 

pelas células de M. aeruginosa no interior dos filtros lentos não foi oxidada, e 

conseqüentemente, concentrações de microcistina extracelulares foram detectadas na água 

filtrada. Por outro lado, quando a água de alimentação dos filtros lentos já contém 

microcistina extracelular, a sua remoção pode ser efetiva, atingindo valor de 100%. Esse 

comportamento pode ser atribuído ao grau de atividade biológica insuficiente nas camadas em 

que ocorreu a lise celular, como já discutido anteriormente. Porém, outro fator que pode ter 

influenciado na baixa oxidação da microcistina extracelular liberada pelas M. aeruginosa no 

meio filtrante, é a disponibilidade de outros compostos orgânicos também liberados pela lise 

celular, e que são preferencialmente oxidados pelas bactérias. 
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5.1.5 – Coliformes 

 

Os coliformes, juntamente com a turbidez, refletem o bom desempenho geral dos filtros 

lentos. Nesse trabalho, a capacidade de remoção de coliformes totais e E. coli nos filtros 

lentos foi utilizada tanto para identificação do final do período inicial de amadurecimento, 

como também um indicador do desempenho geral dos filtros.  

 

As Figuras 5.15 e 5.16 apresentam, respectivamente, as quantificações de coliformes totais e 

E. coli na água bruta e filtrada ao longo do Experimento 1. A Figura 5.17, por sua vez, resume 

a eficiência de remoção desses parâmetros microbiológicos. Os respectivos valores para 

construção das figuras presentes nesse item são encontradas no Apêndice F. 

 

De modo geral, os dois filtros comportaram-se de forma semelhante, porém ao fazer uma 

média das eficiências, o FLA-2 apresentou resultados ligeiramente melhores que o FLA-1. 

 

No Experimento 1, durante o período de amadurecimento (Etapa A), os filtros lentos 

apresentaram melhoria gradativa na eficiência de remoção de coliformes totais e E. coli, 

atingindo 100% no 15
o
dia de experimento. No sétimo dia de operação, as análises de E. coli 

registraram uma concentração na água filtrada relativamente alta. Entretanto, isso pode ter 

ocorrido devido a algum problema no momento da análise, pois o valor da eficiência nesse 

ponto não obedece a uma certa consistência existente entre o comportamento da remoção de 

coliformes totais e E. coli. Observa-se que a etapa de floração foi iniciada quando o efluente 

dos filtros lentos de areia apresentava ausência de coliformes totais e E. coli. 

 

Os valores de coliformes totais e E.coli na água bruta foram bastante variáveis, atingindo 

diferenças superiores a 500%. Porém sabe-se que a hora em que a água foi coletada tem 

grande relevância nessas concentrações, principalmente pelo fato de que o ponto de coleta da 

água bruta encontra-se nas proximidades de uma estação de tratamento de esgoto. As 

determinações de coliformes totais, usando a técnica Colilert, excederam o limite de 

quantificação no 17
o
 e 18

o
 dia, e portanto, puderam apenas indicar que as concentrações de 

coliformes totais são superiores a 2419,2 NMP/100mL. Nos dias 26, 27 e 28 após o início do 

experimento, houve chuva, e os valores de coliformes foram bastante elevados. 
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Figura 5.15 – Valores de coliformes totais na água bruta e nos efluentes dos filtros lentos de 

areia, durante o Experimento 1 (TF=3 m
3
/m

2
.dia). 

 

 

 

Figura 5.16 – Valores de E. coli na água bruta e nos efluentes dos filtros lentos, durante o 

Experimento 1 (TF=3 m
3
/m

2
.dia). 
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Figura 5.17 – Remoção de coliformes totais e E. coli  nos filtros lentos, durante o 

Experimento 1 (TF=3m
3
/m

2
.dia) 

 

Como relatado na literatura, vencida a etapa de amadurecimento, os filtros lentos 

apresentaram excelente capacidade de remoção de bactérias do grupo coliformes, observando 

que por vários dias a eficiência foi de 100%, indicando sua grande capacidade de remover 

patógenos. 

 

Entretanto, os resultados revelam que a remoção de microrganismos foi fortemente afetada 

quando os filtros foram alimentados com água contendo microcistina dissolvida (extracelular) 

(Etapa F). De acordo com as análises realizadas, a eficiência que se encontrava em 100% na 

etapa anterior, decai bruscamente para 70% (em média) no primeiro dia da Etapa F. Os filtros 

se recuperam lentamente, e no quinto dia da Etapa G, eles apresentam novamente níveis de 

remoção de 100%. 

 

Esse comportamento pôde ser confirmado no decorrer do Experimento 2, sendo que, as 

concentrações de microcistina extracelular (dissolvida) testadas eram inferiores a do 

Experimento 1. Esses valores podem ser observados nas Figuras 5.18 e 5.19, e a remoção 

equivalente a esses parâmetros, na Figura 5.20. 
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Figura 5.18 - Valores de coliformes totais na água bruta e nos efluentes dos filtros lentos, 

durante o Experimento 2 (TF=3 e 2 m
3
/m

2
.dia). 

 

 

 

Figura 5.19 – Valores de E. coli na água bruta e nos efluentes dos filtros lentos, durante o 

Experimento 2 (TF=3 e 2 m
3
/m

2
.dia). 
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Figura 5.20 – Remoção de coliformes totais e E. coli  nos filtros lentos, durante o 

Experimento 2 (Etapas A, B, C e D: TF=3 m
3
/m

2
.dia; Etapas E, F e G: TF=2 m

3
/m

2
.dia). 

 

Os valores de remoção apresentados na Figura 5.20 confirmam a semelhança no 

comportamento dos dois filtros. 

 

A duração da Etapa A, período de amadurecimento dos filtros, foi menor que no Experimento 

2, e, a partir do sexto dia, já apresentava remoção próxima a 100%, provavelmente devido ao 

fato de existir alguma colonização remanescente do experimento anterior. Os filtros 

mantiveram uma ótima faixa de remoção até o início da Etapa F.  

 

Durante as etapas de simulação de floração, houve um pequeno aumento na concentração de 

coliformes na água tratada, principalmente na Etapa B, em que a taxa de filtração era maior 

(3m
3
/m

2
.dia). Esse comportamento só foi observado no Experimento 2, e pode ter ocorrido 

em conseqüência da liberação das microcistina intracelular, com a lise das células de 

Microcystis aeruginosa. 

 

Da mesma forma que ocorrido no Experimento 1, houve uma redução na eficiência de 

remoção de coliformes quando a água bruta continha microcistina dissolvida, em 

concentrações de 58 g/L e 127 g/L. A remoção que era de 100%, passou a ser de 90% após 

a Etapa F, uma redução menor que no Experimento 1, talvez em conseqüência da diminuição 

da concentração de microcistina na água bruta, que no experimento anterior era de 426 g/L. 
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Como esse comportamento se reproduziu, é possível levantar a hipótese de que alguns 

microrganismos associados à remoção de coliformes, provavelmente presentes no 

sobrenadante e nas camadas mais superficiais dos filtros, foram afetados no contato direto 

com a microcistina.  

 

Nos experimentos realizados, também se pode observar que, apesar da concentração limite de 

bactérias do grupo coliformes recomendada por Di Bernardo (1993) para a tecnologia da 

filtração lenta ter sido superada em até 20 vezes, os filtros lentos mostraram-se muito 

eficientes. 

 

 

5.2 – FILTRO LENTO SANDUÍCHE (FLS) 

 

O sistema de alimentação do filtro sanduíche (FLS), realizado por meio de um registro esfera, 

não se mostrou eficiente no que tange ao controle da vazão, pois esta oscilou 

demasiadamente, sendo, na maioria dos dias do Experimento 2, superior à inicialmente 

desejada, que era de 3 m
3
/m

2
.dia (ou 11,8 mL/min). Por esse motivo, torna-se difícil fazer 

uma análise comparativa entre esse filtro e os filtros de areia. A Figura 5.21 representa essa 

variação de vazão ocorrida na água afluente ao FLS. 

 

Figura 5.21 – Variação da vazão afluente ao filtro sanduíche durante o Experimento 2. 
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O valor da vazão média aplicada ao filtro sanduíche foi de 13,4 mL/min (TF=3,4 m
3
/m

2
.dia), 

porém chegou a atingir valor máximo de 16 mL/min (TF=4,0 m
3
/m

2
.dia). Em adição a essa 

variação de vazão, em alguns momentos do experimento, a alimentação do filtro era 

interrompida, provavelmente por alguma obstrução na abertura do registro, e, caso essa 

obstrução ocorresse durante a madrugada, só seria percebida no outro dia pela manhã, 

acarretando um funcionamento descontínuo do filtro. 

 

 

5.2.1 - Turbidez 

 

Os valores de turbidez na água bruta têm duas elevações que correspondem às etapas de 

simulação de floração (Etapas B e D), como apresentado na Figura 5.22 (os valores para 

construção dessa figura estão no Apêndice G). A água efluente também apresenta dois picos 

durante as Etapas B e D, ocorridos devido ao transpasse de células de Microcystis, que se 

repetiu no filtro sanduíche.  

Figura 5.22 – Valores de Turbidez na água bruta e no efluente do FLS, durante o  

Experimento 2 (TF=3,4 m
3
/m

2
.dia). 
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no filtro sanduíche, como ocorrido para os filtros de areia. Apesar disso, pode-se perceber que 

os valores de turbidez da água efluente ao FLS durante a Etapa B são maiores do que durante 

a Etapa D, o que indica uma maior retenção de células na última etapa, sendo o valor médio 
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ser atribuído a um maior grau de maturação no FLS durante a Etapa D, ou seja, apresentava 

uma maior atividade biológica. 

 

 

5.2.2 – Perda de carga 

 

Os valores da perda de carga nos primeiros 7,5 cm da areia do FLS, obtidos a partir das 

tomadas de pressão, estão representados na Figura 5.23. Os picos observados ao longo do 

tempo coincidem com os picos de turbidez que, por sua vez, refletem a simulação de floração. 

A diminuição observada nos dias que seguem a simulação de floração pode ser resultado da 

lise e degradação do material celular inicialmente retido. A tendência de crescimento contínuo 

da perda de carga, por sua vez, pode estar refletindo o acúmulo de material e pode ter sido 

influenciado pela tendência de aumento da vazão de alimentação do FLS com o tempo. Os 

valores da perda de carga nos primeiros 7,5 cm foram baixos, e ao término do experimento, 

foi de apenas 0,3 cm.  

 

A precisão dessa medição é de 0,1 cm, o que significa dizer que, na faixa de valores medidos, 

o erro é apreciável. 

 

Figura 5.23 – Valores da perda de carga no FLS, nos primeiros 7,5 cm de areia, durante o 

Experimento 2 (TF=3,4 m
3
/m

2
.dia). 
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É também importante tentar analisar o comportamento da perda de carga na camada de carvão 

ativado durante o Experimento 2, mostrado na Figura 5.24. Observa-se uma tendência ao 

crescimento da perda de carga com o tempo e não se observa influência das diferentes etapas 

experimentais. 

Figura 5.24 – Valores da perda de carga no FLS, na camada de carvão ativado, durante o 

Experimento 2 (TF=3,4 m
3
/m

2
.dia). 

 

 

A perda de carga total no fim do experimento, é de 0,8 cm, valor considerado baixo. O 

pequeno crescimento da perda de carga pode ser devido ao fato da água do lago Paranoá não 

conter uma concentração considerável de material em suspensão inerte, e também, pelo fato 

das algas serem degradadas e grande parte do material resultante de sua decomposição ser 

carreado pela água. 

 

 

5.2.3 – Clorofila-a 

 

Como verificado no item 5.1.3, os resultados das análises de clorofila-a podem indicar com 

maior precisão o comportamento do transpasse de células que o parâmetro turbidez. A Figura 

5.25 apresenta os dados de clorofila-a na água afluente e efluente do filtro sanduíche. Os 

valores para construção dessa figura constam no Apêndice H. 
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Figura 5.25– Concentração de clorofila-a na água bruta e no efluente do FLS, e remoção de 

clorofila-a no FLS, durante o Experimento 2 (TF=3,4 m
3
/m

2
.dia). 

 

 

No último dia da Etapa B, a remoção de células de M.aeruginosa é afetada, e apenas 38% da 

concentração inicial é retida no filtro. Em seguida, nos dois primeiros dias de monitoramento 

de clorofila-a, na Etapa C, o filtro apresentou remoção negativa de, respectivamente, -591% e 

–31%. Entretanto, esse transpasse é consideravelmente menor durante a Etapa D, como 

também visto nas análises de turbidez. Como já mencionado, esse aumento no grau de 

remoção da Etapa B para a Etapa D pode ter ocorrido devido a uma maior atividade biológica 

presente nessa última etapa. 

 

 

5.2.4 – Microcistinas 

 

Para que se tenha um melhor entendimento dos fenômenos ocorridos no interior do filtro 

sanduíche, é importante salientar a grande capacidade adsortiva do carvão ativado. Diversos 

estudos avaliam a remoção de filtros de carvão ativado em remover toxinas, como visto no 

Capítulo 3 (Revisão bibliográfica). Os resultados desses estudos indicam um excelente grau 

de remoção de cianotoxinas, quando dissolvida, principalmente em filtros biologicamente 

ativos. 
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Os valores de concentração de microcistina intracelular (células de Microcystis) estão 

apresentados na Figura 5.26 (e em tabela no Apêndice I). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.26– Concentração de microcistina intracelular, na água bruta e no efluente do filtro 

sanduíche, durante o Experimento 2 (TF=3,4 m
3
/m

2
.dia). 

 

O transpasse de células de M.aeruginosa no filtro sanduíche foi intenso durante a Etapa B, 

atingindo valor máximo no terceiro dia dessa etapa. No primeiro dia da etapa de 

monitoramento (Etapa C), ainda havia uma quantidade significativa de microcistina 

intracelular presente na água filtrada (53 g/L). De acordo com a Tabela 5.8, que apresenta os 

valores diários de remoção de microcistina intracelular durante as Etapas B e D, a eficiência 

no dia em foi simulado o pico de microcistina intracelular (243 g/L) é de apenas 17% na 

Etapa B.  

 

Durante a Etapa D, a taxa de filtração permanece a mesma, porém a transpasse é menor, com 

eficiência de remoção de aproximadamente 73%. E na etapa posterior, de monitoramento, a 

concentração de microcistina intracelular é baixa, sendo de 2 g/L no primeiro dia dessa etapa 

(Etapa E). 
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Tabela 5.8 – Remoção diária de microcistina intracelular no filtro sanduíche, durante as 

Etapas B e D do Experimento 2 (TF=3,4 m
3
/m

2
.dia) 

 
Tempo de operação 

(dia) 

Remoção de 

microcistina intracelular 

(%) 

Etapa B 

15 97 

16 93 

17 17 

Etapa D 

26 100 

27 99 

28 73 

 

A Figura 5.27 apresenta os valores de microcistina intra e extracelular na água bruta e de 

microcistina extracelular na água filtrada, no decorrer de todo o Experimento 2. 

 

As análises de microcistina dissolvida apresentaram valores muito baixos durante as Etapas B 

e D, sendo inferiores a 0,5 g/L. Esse fato sugere que parte das células retidas sofreram a lise 

celular na camada de areia abaixo da camada de carvão ativado, e que, portanto, não pôde ser 

adsorvida. 

 

Durante as Etapas D e E não há concentrações detectáveis de microcistina dissolvida na água 

efluente ao FLS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.27– Concentração de microcistina intra e extracelular na água bruta e extracelular no 

efluente do filtro sanduíche, durante o Experimento 2 (TF=3,4 m
3
/m

2
.dia). 
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De modo semelhante ao realizado na discussão dos resultados de microcistina para os filtros 

de areia, também foi feito um balanço de massa durante as Etapas B, C, D e E, para a 

verificação da eficiência líquida do sistema de filtração lenta utilizando o filtro sanduíche. A 

Figura 5.28 apresenta esse balanço de massa para as Etapas B e C, e a Figura 5.29, para as 

Etapas D e E. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.28 – Diagrama do balanço de massa de microcistina no FLS durante as Etapas B e C 

do Experimento 2 (TF=3,4 m
3
/m

2
.dia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.29 – Diagrama do balanço de massa de microcistina no FLS durante as Etapas D e E 

do Experimento 2 (TF=3,4 m
3
/m

2
.dia). 

 

De acordo com os balanços de massa realizados, a eficiência líquida nas Etapas D e E foi 

bastante superior às etapas anteriores. 

 

Durante as Etapas B e C, o transpasse de células foi muito grande, e ocasionou o baixo grau 

de remoção obtido. Já nas Etapas D e E, pode-se perceber que houve uma grande acumulação 

de células de M. aeruginosa no interior do filtro. Essas células podem ter sido lisadas, e a 

microcistina extracelular oxidada e/ou adsorvida pelo carvão ativado, ou ainda as células 

podem ter sido predadas por microanimais no interior do filtro sanduíche. 

 

Apesar da taxa de filtração no filtro sanduíche ter sido maior que nos filtros de areia, a 

concentração de microcistina extracelular presente na água filtrada durante o Experimento 2 
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foi muito maior na água efluente aos filtros de areia, pois, no filtro sanduíche apenas 

concentrações inferiores a 0,5 g/L foram encontradas em alguns dias das Etapas B e C. Esse 

fato comprova a eficiência da adsorção da microcistina nos grãos de carvão ativado. 

 

Nas Etapas F e G, em que a água bruta continha microcistina extracelular, não houve 

concentração detectável de microcistina na água filtrada, similarmente ao que ocorreu na áua 

efluente dos filtros lentos de areia. Nesse caso, a microcistina que por ventura não foi oxidada 

nos primeiros centímetros da areia foi adsorvida pela camada de carvão ativado. 

 

 

5.2.5 - Coliformes 

 

As Figuras 5.30 e 5.31 mostram os gráficos obtidos a partir dos dados de coliformes totais e 

E. coli, na água bruta e no efluente ao filtro sanduíche. De uma forma geral, o filtro 

apresentou um bom grau de remoção, porém o tempo necessário para o início do período de 

amadurecimento foi maior que para os filtros de areia, pois esses já haviam sido operados no 

Experimento 1, e possivelmente mantiveram um certo grau de atividade biológica. Os valores 

utilizados na construção das Figuras estão no Apêndice J. 

 

Da mesma forma que ocorrido para os filtros de areia, as análises de coliformes totais e E. coli 

do efluente do FLS confirmam o comportamento de transpasse de coliformes durante a Etapa 

F, etapa de alimentação do filtro com água contendo microcistina extracelular. 

 

Durante as Etapas B e D, houve um pequeno decaimento na eficiência de remoção de E. coli, 

que não se repetiu nas análises de coliformes totais. Esse comportamento também foi 

verificado nos filtros de areia, porém de forma mais suave, e pode ter ocorrido devido à 

presença de microcistina dissolvida, ocasionada pela lise celular das células de Microcystis. 
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Figura 5.30 – Valores de coliformes totais na água bruta e no efluente do filtro sanduíche, e 

remoção de coliformes totais, durante o Experimento 2 (TF=3,4 m
3
/m

2
.dia). 

 

Figura 5.31 – Valores de Escherichia coli na água bruta e no efluente do filtro sanduíche, e 

remoção de coliformes totais, durante o Experimento 2 (TF=3,4 m
3
/m

2
.dia). 
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6 – CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a remoção de células viáveis 

de Microcystis aeruginosa e de microcistina dissolvida na água utilizando o processo de 

filtração lenta, bem como avaliar a ocorrência de lise celular (células de M. aeruginosa) no 

interior do filtro lento. Porém, trata-se de um estudo prospectivo, e dessa forma, as conclusões 

apresentadas têm um caráter preliminar, e necessitam de validação com a realização de novos 

estudos experimentais. 

 

Os resultados obtidos conduziram às observações listadas a seguir. 

 

 A remoção de células de Microcystis aeruginosa nos filtros lentos de areia, quando 

sua concentração na água bruta foi inferior ou igual a 10
5
cél/mL, o que corresponde a 

cerca de 60 a 70 g/L de microcistina intracelular, foi superior a 99%, utilizando-se 

taxa de filtração igual ou inferior a 3 m
3
/m

2
.dia. 

 

 Quando a concentração de células de M. aeruginosa na água bruta se elevou para 

10
6
cél/mL, o que corresponde a cerca de 250 a 300 g/L de microcistina intracelular, 

ocorreu um transpasse significativo de células (aproximadamente 75 %). Esse 

comportamento foi influenciado pela taxa de filtração aplicada aos filtros, pois ao 

diminuir a taxa de 3 m
3
/m

2
.dia para 2 m

3
/m

2
.dia, a eficiência de remoção de 

microcistina intracelular foi maior (aproximadamente 90%). 

 

 O transpasse de células de M. aeruginosa foi constatado em ambos os experimentos, e 

pode ter ocorrido devido ao tamanho das colônias de células ser menor que o 

encontrado na natureza, pois, no caso específico desse trabalho, elas foram obtidas a 

partir de cultivo em laboratório. Dessa forma, a remoção de células de M. aeruginosa 

quando a água bruta utilizada for proveniente de ambientes naturais, tende a ser maior 

que o relatado nesse trabalho, se as demais variáveis permanecerem as mesmas. 

 

 A lise celular ocorreu de forma rápida no interior dos filtros, e é um processo que se 

repetiu nos experimentos realizados. A oxidação da microcistina extracelular liberada 

pelas células de M. aeruginosa parece depender da atividade biológica, que, por sua 
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vez, é inversamente proporcional à profundidade no meio filtrante. Assim, o grau de 

oxidação depende da posição em relação à profundidade do meio filtrante em que as 

células de M. aeruginosa foram retidas e sofreram lise celular,. A diminuição da taxa 

de filtração influenciou positivamente na eficiência de remoção de microcistina 

extracelular. 

 

 Os filtros lentos de areia e o filtro lento com uma camada intermediária de carvão 

ativado granular mostraram-se bastante efetivos na remoção de microcistina 

extracelular, quando essas já se encontravam dissolvidas na água de alimentação dos 

filtros. Para concentrações muito elevadas de microcistina extracelular na água bruta, 

parece haver um período de aclimatação no filtro lento, no qual a eficiência de 

remoção desses compostos é inferior. 

 

 Diante do fato da grande capacidade de oxidação de microcistina extracelular pelo 

processo de filtração lenta quando a água bruta continha apenas microcistina 

extracelular, e também, observando-se que a oxidação da microcistina extracelular 

resultante da ocorrência de lise celular no interior do filtro não foi igualmente bem 

sucedida, pode-se inferir que parte das células de M. aeruginosa sofreu lise celular 

numa profundidade da camada de areia onde a atividade biológica não era suficiente 

para a oxidação desses compostos. 

 

 A passagem de água contendo microcistina extracelular pelos filtros lentos afetou 

significativamente a eficiência de remoção de coliformes (coliformes totais e E. coli). 

Esse comportamento se repetiu para todas as concentrações de microcistina 

extracelular testadas na água bruta: 425 g/L, 125 g/L e 58 g/L. Essa observação é 

importante para o cotidiano de estações de tratamento de água que utilizam a filtração 

lenta, pois, quando for detectada microcistina dissolvida (extracelular) na água bruta, 

a demanda e dosagem de cloro na etapa posterior de desinfecção devem ser 

monitoradas cuidadosamente de modo a garantir a qualidade microbiológica da água 

tratada. 

 

 O filtro sanduíche atingiu 100% de eficiência na remoção de microcistina dissolvida, 

e valores de remoção de células viáveis de M. aeruginosa similares aos filtros de 

areia.  
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De uma forma abrangente, os resultados obtidos a partir dos experimentos desenvolvidos 

sugerem que a filtração lenta pode ser eficiente na remoção de células de Microcystis 

aeruginosa e de microcistina dissolvida (extracelular), se, por meio de um projeto otimizado 

no que se refere a parâmetros como taxa de filtração, profundidade e granulometria do meio 

filtrante, for possível garantir que a retenção das células de M. aeruginosa ocorra nas camadas 

mais superficiais do filtro lento, e se também o filtro já tiver vencido o período de 

amadurecimento. O uso de uma camada de carvão ativado granular pode ser adotado como 

um dispositivo de segurança em casos em que a atividade biológica não seja suficiente para a 

completa oxidação da microcistina extracelular presente na massa d’água. Entretanto, as 

características do carvão ativado e seu posicionamento no interior do filtro devem ser objeto 

de investigação específica. 

 

A partir dessas conclusões, verifica-se a necessidade da realização de novos trabalhos que 

venham a confirmar e complementar a avaliação do comportamento do processo de filtração 

lenta, e que conduzam a recomendações de parâmetros de projeto e operação para uma 

adequada aplicação desse processo no tratamento de águas que contenham células de 

Microcystis aeruginosa e/ou microcistina dissolvida, e outras espécies de cianobactérias e 

cianotoxinas. Assim, recomenda-se: 

 

 Avaliar, de forma sistematizada, a influência do grau de maturação do filtro lento na 

remoção de células de M. aeruginosa e microcistina dissolvida e também estudar uma 

forma de acelerar a etapa inicial de amadurecimento do meio filtrante; 

 

 Verificar, de forma mais aprofundada, o impacto da taxa de filtração na remoção de 

células de Microcystis aeruginosa e microcistina dissolvida; 

 

 Avaliar a influência da distribuição granulométrica, do tamanho efetivo dos grãos de 

areia, da espessura da camada do meio filtrante e do uso de mantas sintéticas, na 

remoção de células de M. aeruginosa; 

 

 Estudar o fenômeno do transpasse de coliformes ocorrido quando a água bruta contém 

microcistina extracelular, verificando se esse comportamento se reproduz para outros 

indicadores microbiológicos de qualidade da água, incluindo organismos patógenos; 
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 Estudar o melhor posicionamento da camada de carvão ativado no filtro sanduíche, 

sua espessura e granulometria mais apropriadas para o tratamento de água bruta que 

contém microcistina intracelular e/ou extracelular, contemplando também a avaliação 

da saturação do carvão ativado granular; 

 

 Avaliar o comportamento dos filtros lentos na remoção de outras cianobactérias e 

cianotoxinas, particularmente a Cylindrospermopsis e a cilindrospermopsina, que tem 

sido objeto de preocupação, devido a sua ocorrência em águas naturais brasileiras; 

 

 Avaliar a aplicabilidade do processo de Filtração em Múltiplas Etapas como opção 

para remoção de cianobactérias e cianotoxinas dissolvidas; 

 

 E, como desafio maior, buscar identificar os limites de aplicabilidade da tecnologia de 

filtração lenta no que se refere à concentração de cianobactérias e cianotoxinas na 

água bruta. 

 

Muito embora o trabalho experimental utilizando células cultivadas de cianobactérias seja de 

fundamental importância para o desenvolvimento de estudos sob condições controladas, pois 

fornecem a base do conhecimento, é imprescindível que avaliações sejam posteriormente 

conduzidas com águas naturais superficiais. 
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APÊNDICE A – ETAPAS DA EXTRAÇÃO DE MICROCISTINA INTRACELULAR 

DE ACORDO COM KRISNAMURTHY ET AL. (1986) 

 

 

 As microcistina na fração intracelular (células) ficam retidas no filtro de borosilicato 

no momento da filtragem 

 O filtro de borosilicato é submerso numa solução de butanol:metanol:água (5:20:75), 

durante uma hora, com agitação, e temperatura ambiente 

 Essa suspensão será centrifugada (até 11000 vezes a gravidade) por 30 minutos, 

recolhendo-se o sobrenadante 

 Repetir a centrifugação da suspensão por mais duas vezes 

 O volume total dos sobrenadantes obtidos é evaporado até redução de 1/3 do volume 

inicial 

 Esse extrato é submetido à extração proposta por Tsuji (1994) 
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APÊNDICE B – ETAPAS DA EXTRAÇÃO DE MICROCISTINA EXTRACELULAR 

DE ACORDO COM TSUJI (1994) 

 

 

 Filtrar amostra em filtro de borosilicato com abertura de 1,2 µm 

 Medir o volume de cada amostra  

 Ativar os cartuchos de octadecilsilano (C18) com 20 mL de metanol 100% 

 Passar 30 mL de água deionizada para remover o metanol 

 Filtrar a amostra no cartucho C18, sob vácuo, porém lentamente, com gotejamento 

 Passar 20 mL de água deionizada (desprezar) 

 Passar 20 mL de metanol 20% no cartucho (desprezar) 

 Passar 20 mL de metanol 100% no cartucho (recolher) 

 Filtrar o volume de 20 mL de metanol contendo a microcistina em um cartucho de 

silicagel 60 (0,063 - 0,200 mm), sendo esse cartucho previamente ativado com 20 mL 

de metanol 100% 

 Passar 30 mL de metanol 100% no cartucho de silicagel (despreza) 

 Passar 20 mL de uma solução de metanol: água: TFA (89,9:10:0,1 v/v) (recolher) 

 Evaporar à secura total em baixa temperatura 

 Ressuspender em 1 mL de metanol 50% 

 Filtrar em filtro de nylon com abertura de 0,22 µm 

 Armazenar em eppendorf no freezer (se necessário) 

 Analisar no HPLC  
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APÊNDICE C – VALORES DE TURBIDEZ NA ÁGUA BRUTA E NOS EFLUENTES 

DOS FILTROS LENTOS 

 

C.1 - EXPERIMENTO 1 

 

 

Tabela C.1 – Valores de turbidez na água afluente e efluente dos filtros lentos durante o 

Experimento 1 (TF=3 m
3
/m

2
.dia) 

Tempo (dia) 
Turbidez (UTN) 

AB FLA-1 FLA-2 

1 2,0 1,1 0,87 

2 4,0 0,80 0,97 

3 3,0 1,9 0,4 

4 5,5 1,0 1,1 

10 6,5 0,86 0,98 

12 5,8 2,1 0,97 

15 6,0 1,3 0,68 

16 6,6 0,9 0,29 

17 11 2,6 2,9 

18 52 6,2 5,4 

19 9,0 3,1 3,2 

20 3,8 1,8 1,5 

21 3,9 1,2 1,6 

22 4,2 1,1 0,98 

23 5,2 0,65 0,89 

24 4,2 0,80 0,57 

25 5,8 1,2 0,80 

26 6,1 1,1 1,2 

27 7,9 1,3 1,5 

28 7,6 1,2 0,84 

29 7,0 0,82 0,68 

30 5,6 0,85 0,75 

31 4,1 0,65 0,65 

32 2,4 0,54 0,68 

33 2,5 0,42 0,36 
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C.2 - EXPERIMENTO 2 

 

 

Tabela C.2 – Valores de turbidez na água afluente e efluente aos filtros lentos durante o 

Experimento 2 

Tempo (dia) 
Turbidez (UTN) 

AB FLA-1 FLA-2 

1 2,3 1,0 1,5 

4 2,1 0,98 1,2 

7 1,4 0,32 0,52 

8 2,3 0,18 0,23 

9 3,8 0,23 0,2 

10 3,7 1,4 0,85 

11 5,4 0,85 0,84 

12 2,6 0,68 0,98 

13 2,9 0,52 0,58 

14 3,2 0,34 0,58 

15 5,6 0,42 0,27 

16 9,5 2,1 1,2 

17 61 5,4 5,7 

18 4,4 1,8 2,2 

19 3,6 1,3 0,72 

20 2,8 0,98 0,37 

22 2,1 0,36 0,78 

23 2,8 0,55 0,5 

26 4,4 0,42 0,5 

27 10 0,36 0,5 

28 56 0,55 0,64 

29 4,0 0,44 0,58 

30 3,5 0,3 0,48 

31 2,4 0,24 0,25 

32 3,4 0,41 0,58 

33 1,9 0,34 0,38 

34 2,2 0,55 0,35 

37 2,5 0,38 0,46 

38 5,1 0,21 0,46 

39 2,5 0,4 0,2 

40 3,2 0,25 0,27 

43 2,1 0,2 0,37 

ND = concentração Não-Detectável. 
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APÊNDICE D – VALORES DE CLOROFILA-A NA ÁGUA BRUTA E NOS 

EFLUENTES DOS FILTROS LENTOS 

 

D.1 - EXPERIMENTO 1 

 

Tabela D.1 – Valores de clorofila-a na água afluente e efluente aos filtros lentos durante o 

Experimento 1 

Tempo (dia) 
Clorofila-a ( g/L) 

AB FLA-1 FLA-2 

1 5,30 0,53 0,79 

2 4,80 0,53 0,53 

3 2,97 0,53 0,79 

4 3,10 0,79 0,79 

5 3,42 1,06 0,79 

6 2,58 0,26 0,53 

7 2,12 0,79 0,53 

9 3,21 0,26 0,26 

12 4,43 0,79 0,53 

15 1,32 0,26 0,26 

16 2,11 0,26 ND 

17 70,74 3,1 1,26 

18 252,91 76,99 82,04 

19 79,71 32,39 30,23 

20 3,17 16,89 15,84 

21 2,97 17,68 13,20 

22 2,37 8,45 3,97 

23 1,58 3,96 2,37 

24 3,17 2,37 2,97 

25 2,90 1,32 1,58 

26 2,64 0,53 0,79 

27 36,03 1,57 2,37 

28 37,88 1,31 1,06 

29 31,68 1,06 1,11 

30 3,17 1,32 0,92 

33 4,40 0,79 0,53 

35 3,97 ND 0,26 
 

ND = concentração Não-Detectável. 
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D.2 - EXPERIMENTO 2 

 

Tabela D.2 – Valores de clorofila-a na água afluente e efluente aos filtros lentos durante o 

Experimento 2 

Tempo 

(dia) 

Clorofila-a ( g/L) 

AB FLA-1 FLA-2 

1 2,5 ND 0,26 

3 3,0 0,53 0,23 

6 3,4 ND ND 

11 3,0 0,3 ND 

14 2,1 ND 0,53 

15 7,0 0,8 0,8 

16 26,0 1,3 1,3 

17 221,8 32,5 45,9 

18 4,9 14,1 15,0 

19 3,4 7,7 6,6 

20 2,6 6,9 5,5 

21 3,4 ND 1,3 

22  ND ND 

23 4,9 ND ND 

24  ND ND 

25  0,3 ND 

26 9,8 ND 0,5 

27 19,0 0,3 0,5 

28 189,7 2,1 0,3 

29 3,0 ND ND 

30 3,4 ND ND 

31 3,2 2,1 ND 

32  ND ND 

33  ND 1,1 

34 3,1 2,1 0,5 

35  ND ND 

36  ND 0,3 

37 6,6 0,3 0,5 

38 8,2 0,3 0,3 

39 2,1 ND ND 

40 2,6 ND 0,3 

41 3,0 ND ND 

42  ND ND 

43  ND ND 

44 2,6 ND ND 

45  ND ND 

ND = concentração Não-Detectável. 
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APÊNDICE E – VALORES DE MICROCISTINA INTRA E EXTRACELULAR NA 

ÁGUA BRUTA E NOS EFLUENTES DOS FILTROS 

 
E.1 - EXPERIMENTO 1 

 

Tabela E.1 – Valores de microcistina intra e extra celulares na água afluente e efluente aos 

filtros lentos durante o Experimento 1 

Tempo (dia) 

Microcistina intracelular 

( g/L) 

Microcistina extracelular 

( g/L) 

AB FLA-1 FLA-2 AB FLA-1 FLA-2 

16  ND ND  ND ND 

17,4 61,6 0,6 ND ND 2,4 4,5 

17,6 61,6 0,5 ND  6,4 10,8 

17,75 61,6 0,9 ND  2,1 10,6 

17,95 61,6 0,7 0,46  15,2 13,9 

18,4 265 24,6 18,70 2,69 57,8 39,0 

18,6 265 34,4 28,73 6,56 71,1 64,2 

18,75 265 41,4 35,29  64,7 48,6 

18,95 265 45,3 37,53  68,9 67,7 

19,4 61,3 11,6 20,45 1,61 58,5 56,1 

19,6 61,3 17,3 13,25  71,9 78,0 

19,75 61,3 8,1 9,37 3,34 91,4 87,4 

19,95 61,3 25,5 18,78  90,6 91,5 

20  5,6 4,2  56,4 39,4 

21  8,4 4,5  39,2 47,1 

22  1,8 0,8  16,8 41,7 

23     11,5 19,5 

24  1,4 0,3  17,1 8,9 

25  0,2 0,7  12,6 11,7 

26  ND ND  2,5 4,2 

27,4 ND ND ND 425,7 181,2 181,1 

27,55    425,7 274,6 282,1 

27,7    425,7 247,6 234,5 

27,9    425,7 181,7 228,7 

28,4 ND ND ND 425,7 17,0 15,7 

28,55    425,7 6,9 7,0 

28,7    425,7 1,1 1,1 

28,9    425,7 1,1 0,7 

29 ND ND ND 242,9 0,3 3,6 

30  ND ND  0,1 0,3 

31  ND ND  0,1 0,1 

32  ND ND  ND ND 

33     ND ND 

ND = concentração Não-Detectável. 
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E.2 - EXPERIMENTO 2 

 

 

Tabela E.2 – Valores de microcistina intra e extracelular na água afluente e efluente aos filtros 

lentos durante o Experimento 2 

Tempo 

(dia) 

Microcistina extracelular 

( g/L) 

Microcistina intracelular 

( g/L) 

AB FLA-1 FLA-22 AB FLA-1 FLA-2 

15,4 ND ND ND 3,3 ND ND 

15,7 ND ND ND  ND ND 

16,4 ND 0,2 ND 53,9 0,2 0,5 

16,7 ND 0,6 14,5  0,2 0,4 

17,4 0,13 22,2 9 243,1 61,5 105,9 

17,7 0,13 38,7 18,7  58,9 64,3 

18  18,4 13,9  29,9 29,8 

19  4,8 4,2  0,11 13,4 

20  ND 3,4  4,69 4,4 

21  3,2 ND  1,91 1,4 

22  0,5 0,9  1,15 3,4 

23  0,6 1,8  ND 1,0 

24  0,1 0,1  ND 0,4 

25  ND 0 ND  0,16 ND 

26,4 ND 0,2 0,26 16,1 ND ND 

26,7 ND 0,1 0,1 16,1 ND 0,23 

27,4 ND ND ND 71,33 0,12 ND 

27,7 ND ND ND 71,33 ND ND 

28,4 2,55 11,4 0,9 308,25 49,55 21,66 

28,7 2,55 21,3 1,9 308,25 60,15 31,7 

29  14,31 6,36  27,25 22,68 

30  13,02 8,53  6,1 2,07 

31  12,06 6,49  0,43 0,47 

32  5,36 3,09  ND ND 

33  0,93 0,26  ND 0,22 

34  0,32 0,1  0,07 0,09 

35  0,6 ND  0,05 0,15 

36  0,14 ND  ND ND 

37 58,01 ND ND 0,44 ND ND 

38 126,7 ND ND 0,78 ND ND 

39  ND ND  ND ND 

40  ND ND  ND ND 

41  ND ND  ND ND 

42  ND ND  ND ND 

43  ND ND  ND ND 

44  ND ND  ND ND 

45  ND ND  ND ND 
 

ND = concentração Não-Detectável. 
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APÊNDICE F – VALORES DE COLIFORMES TOTAIS E E. COLI NA ÁGUA 

BRUTA E NOS EFLUENTES DOS FILTROS 

 

F.1 - EXPERIMENTO 1 

 

Tabela F.1 – Valores de coliformes totais e E. coli na água afluente e efluente aos filtros 

lentos durante o Experimento 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ND = concentração Não-Detectável. 
 

 

 

 

 

 

Tempo (dia) 
Coliformes totais 

(NMP/100mL) 

E. coli 

(NMP/100mL) 

AB FLA-1 FLA-2 AB FLA-1 FLA-2 

3 2420,0 40,8 34,1 224,7 2,0 5,2 

7 2720,0 119,8 40,4 6,3 3,0 3,0 

10 2310,0 24,0 53,6 18,5 ND 1,0 

12 3810,0 21,8 5,1 19,9 ND 1,0 

15 2419,2 9,3 1,0 0,0 ND ND 

16 2419,2 2,0 1,0 0,0 ND ND 

17 2419,2 6,3 1,0 1,0 ND ND 

18 2419,2 9,7 ND 26,5 ND ND 

19 1986,2 1,0 ND 49,6 ND ND 

21 1732,9 ND ND 95,2 ND ND 

22 2419,2 1,0 6,3 32,3 ND ND 

23 2310,0 ND ND 21,8 ND ND 

24 2419,7 ND ND 19,1 ND ND 

25 2310,0 ND ND 17,9 ND ND 

26 1986,3 ND ND 41,0 ND ND 

27 2419,2 285,1 307,6 202,5 75,2 51,2 

28 12400,0 2419,2 2419,2 233,3 40,1 25,2 

29 11900,0 2419,2 2419,2 116,0 23,5 30,1 

30 8620,0 142,1 103,9 103,9 16,4 10,0 

31 4280 27,5 23,3 65,7 3 9 

32 2230,0 3,0 0,0 24,7 3,0 ND 
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F.2 - EXPERIMENTO 2 

 

Tabela F.2 – Valores de coliformes totais e E. coli na água afluente e efluente aos filtros 

lentos durante o Experimento 2 
 

Tempo (dia) 
Coliformes totais (NMP/100 mL) E. coli (NMP/mL) 

AB FLA-1 FLA-2 AB FLA-1 FLA-2 

1 6580,0 472,1 408,3 280,9 31,5 29,5 

5 8164,0 68,9 122,3 360,9 5,2 4,1 

6 7960,0 81,4 63,9 223,0 2,0 1,0 

8 3255,0 ND 2,0 88,9 ND ND 

9 2014,0 ND ND 120,1 ND ND 

11 1334,0 ND ND 26,0 ND ND 

12 14136,0 1,0 2,0 41,0 ND ND 

13 15550,7 1,0 1,0 51,0 ND ND 

14 2481,0 2,0 1,0 31,0 1,00 ND 

15 2046,0 34,1 8,4 20,0 ND ND 

16 4611,0 22,8 14,5 213,0 2,00 1,00 

17 5794,0 26,5 33,6 73,0 2,00 ND 

18 4160,0 33,5 24,9 25,3 2,00 1,00 

19 4352,0 7,4 6,3 148,0 ND ND 

20 1067,0 0,00 4,1 20,0 ND ND 

21 1956,0 6,3 14,5 52,0 ND ND 

22 1041,6 ND 5,2 63,6 ND ND 

23 1203,3 ND ND 41,0 ND ND 

24 1553,0 ND ND 25,3 ND ND 

25 2419,1 ND ND 39,7 ND ND 

26 1334,0 5,1 4,1 24,2 ND ND 

27 3540,0 4,10 3,10 111,2 ND 1,0 

28 4827,2 ND 1,00 246,6 ND ND 

29 3760,0 ND ND 57,1 ND ND 

30 21143,0 ND ND 24,7 ND ND 

31 2780,0 ND ND 17,5 ND ND 

33 1597,0 ND ND 35,9 ND ND 

34 980,4 ND ND 88,2 ND ND 

36 1956,0 ND ND 56,1 ND ND 

37 3680,0 404,0 565,0 104,8 35,9 15,5 

38 2780,0 86,0 156,5 313,0 9,7 4,1 

39 638,0 15,5 39,7 10,0 2,0 ND 

40 935,0 65,7 44,1 122,0 3,1 3,00 

41 428,0 7,3 4,1 3,0 ND ND 

42 512,0 1,0 1,0 2,0 ND ND 

43 435,2 ND 1,0 7,3 ND ND 

44 808,0 ND ND 3,1 ND ND 

45 1585,0 ND ND 11,5 ND ND 
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APÊNDICE G – VALORES DE TURBIDEZ NA ÁGUA BRUTA E NO EFLUENTE 

DO FILTRO SANDUÍCHE 

 

Tabela G.1 – Valores de turbidez na água afluente e efluente ao filtro sanduíche 
 

Tempo (dia) 
Turbidez (UTN) 

AB FLS 

1 2,32 1,9 

4 2,1 0,8 

7 2,4 1,4 

8 2,3 0,8 

9 3,8 1 

10 3,7 1,4 

11 5,4 0,90 

12 2,5 0,84 

13 2,9 0,74 

14 3,2 0,52 

15 5,6 1,2 

16 9,5 2,7 

17 61 17 

18 4,4 3,8 

19 3,6 0,41 

20 2,8 0,20 

22 2,1 0,25 

23 2,8 0,26 

26 4,4 0,3 

27 10 2,1 

28 56 5,3 

29 4,1 1,9 

30 3,5 0,95 

31 2,4 0,50 

32 3,4 0,70 

33 1,9 0,54 

34 2,25 0,32 

37 2,47 0,37 

38 5,1 0,72 

39 2,54 0,122 

40 3,2 0,25 

43 2,15 0,12 

ND = concentração Não-Detectável. 
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APÊNDICE H – VALORES DE CLOROFILA-A NA ÁGUA BRUTA E NO 

EFLUENTE DO FILTRO SANDUÍCHE 

 

Tabela H.1 – Valores de clorofila-a na água afluente e efluente do filtro sanduíche 
 

Tempo (dia) 
Clorofila-a ( g/L) 

AB FLS 

1 2,54 ND 

3 2,97 ND 

6 3,42 0,26 

11 3,00 0,35 

14 2,10 ND 

15 7,00 1,32 

16 26,00 2,2 

17 221,8 135,7 

18 4,90 33,88 

19 3,42 4,49 

20 2,58 2,12 

21 3,42 ND 

23 4,90 0,26 

26 9,77 0,26 

27 18,9 ND 

28 189,7 23,76 

29 2,95 1,76 

30 3,42 2,04 

31 3,21 ND 

34 3,10 ND 

37 6,60 0,53 

38 8,18 0,53 

39 2,12 0,264 

40 2,58 ND 

41 2,96 ND 

44 2,60 ND 

ND = concentração Não-Detectável. 
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APÊNDICE I – VALORES DE MICROCISTINA INTRA E EXTRACELULAR NA 

ÁGUA BRUTA E NO EFLUENTE DO FILTRO SANDUÍCHE 

 

Tabela I.1 – Valores de microcistina intra e extracelular na água afluente e efluente do filtro 

sanduíche 

Tempo (dia) Microcistina intracelular 

Microcistina 

extracelular 

AB FLS AB FLS 

15,4 3,35 0,1 ND ND 

15,7 3,35 0,2   

16,4 54 0,4 ND ND 

16,7 54 7,1   

17,4 243,1 227,9 0,1 0,4 

17,7 243,1 173,7   

18  59,7  0,2 

19  4,1  0,2 

20  0,8  ND 

21  0,4  ND 

22  0,2  ND 

23  ND  ND 

24  ND  ND 

25  ND  ND 

26,4 16,1 ND  ND 

27,4 71,3 0,9  ND 

28,4 308,2 81,7 2,5 ND 

29  2,4  ND 

30    ND 

31  0,3  ND 

32  0,6  ND 

33  0,1  ND 

34  0,1  ND 

35  ND  ND 

36  ND  ND 

37 0,4 ND 58,0 ND 

38 0,8 ND 126,7 ND 

39  ND  ND 

40  ND  ND 

41  ND  ND 

42  ND  ND 

43  ND  ND 

44  ND  ND 

45  ND  ND 

ND = concentração Não-Detectável. 
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APÊNDICE J- VALORES DE COLIFORMES TOTAIS E E. COLI NA ÁGUA BRUTA 

E NO EFLUENTE DO FILTRO SANDUÍCHE 

 

Tabela J.1 – Valores de coliformes totais e E. coli na água afluente e efluente do filtro 

sanduíche durante o Experimento 2 

Tempo (dia) 
Coliformes totais E. coli 

AB FLS AB FLS 

1 6580,0 1334 280,9 86 

5 8164,0 235,9 360,9 34,1 

6 7960,0 1203,3 223,0 88,2 

8 3255,0 21,3 88,9 80,5 

9 2014,0 79,8 120,1 24 

11 1334,0 60,5 26,0 3 

12 14136,0 51,2 41,0 ND 

13 15550,7 10,7 51,0 ND 

14 2481,0 15,5 31,0 ND 

15 2046,0 10,7 20,0 2 

16 4611,0 44,1 213,0 33,6 

17 5794,0 88,2 73,0 27,2 

18 4160,0 86 25,3 3,1 

19 4352,0 15,5 148,0 2 

20 1067,0 3 20,0 ND 

21 1956,0 2 52,0 ND 

22 1041,6 6,3 63,6 ND 

23 1203,3 2 41,0 2 

24 1553,1 3,1 25,3 ND 

25 2419,2 10,7 39,7 ND 

26 1334,0 3 24,2 3,1 

27 3540,0 21,3 111,2 15,5 

28 4827,2 3 246,6 2 

29 3760,0 29,5 57,1 ND 

30 21143,0 27,2 24,7 ND 

31 2780,0 ND 17,5 ND 

33 1597,0 3 35,9 1 

34 980,4 3,1 88,2 ND 

36 1956,0 ND 56,1 ND 

37 3680,0 1070 104,8 86 

38 2780,0 980,4 313,0 203,5 

39 638,0 44,1 10,0 3,1 

40 935,0 185 122,0 6,3 

41 428,0 32,3 6,3 4,1 

42 512,0 10,6 2,0 2 

43 435,2 7,4 7,3 3 

44 808,0 3 3,1 3 

45 1585,0 ND 11,5 3 

ND = concentração Não-Detectável. 

 


