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RESUMO 

REMOÇÃO DO INDICADOR Clostridium perfringens E DE OOCISTOS DE 

Cryptosporidium parvum POR MEIO DA FILTRAÇAO LENTA – AVALIAÇÃO EM 

ESCALA PILOTO. 

 

Autor: Cristiane Campos Peralta 

Orientador: Cristina Celia Silveira Brandão 

Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 

Brasília, Julho de 2005. 

 

A filtração lenta consiste em um sistema de tratamento de água apropriado para as 

condições brasileiras, principalmente em regiões rurais e comunidades de pequeno e médio 

porte, por ser um sistema de concepção e operação simples e muito efetivo na remoção de 

patógenos. 

Dentre os microorganismos emergentes e causadores de doenças de veiculação hídrica, 

encontra-se o protozoário Cryptosporidium, que é comumente identificado como agente 

etiológico da criptosporidiose humana, atingindo principalmente crianças menores de cinco 

anos, idosos e indivíduos com o sistema de imunidade comprometido. 

No Brasil, não é conhecida a verdadeira dimensão da ocorrência de oocistos de 

Cryptosporidium tanto em mananciais de abastecimento como em águas tratadas. Também 

poucas pesquisas vêm sendo desenvolvidas sobre sua remoção em tratamento de água. 

Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo contribuir no processo de 

investigação e avaliação da capacidade de remoção de oocistos de Cryptosporidium 

parvum pelo tratamento por filtração lenta de águas brutas.  

O trabalho experimental foi desenvolvido em escala piloto, utilizando dois filtros lentos de 

areia que operaram em paralelo, continuamente, e com taxa de filtração de 3 m
3
/m

2
.d. A 

água base para alimentação dos filtros era proveniente do lago Paranoá, na qual foi 

periodicamente inoculados o indicador Clostridium perfringens e oocistos de 

Cryptosporidium parvum. 

O processo de tratamento de água por filtração lenta mostrou-se muito eficiente na 

remoção dos microorganismos. As maiores eficiências de remoção obtidas foram para os 

coliformes totais, na faixa de 98,88% a 100% e E. coli de 93,08 a 100%, seguidas pela 

remoção de oocistos de Cryptosporidium parvum, apresentando de 98,41% a 99,91% 

enquanto as menores eficiências de remoção foram observadas para o indicador 

Clostridium perfringens variando de 91,03% a 97,29%.  
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ABSTRACT 
 

INDICATOR Clostridium perfringens AND OF OOCYSTS OF Cryptosporidium 

parvum REMOVAL BY SLOW SAND FILTRATION - PILOT SCALE 

EVALUATION 

 

Author: Cristiane Campos Peralta 

Supervisor: Cristina Celia Silveira Brandão 

Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 

Brasilia, July of 2005. 

 

The slow filtration is an appropriate water treatment technology for the Brazilian reality, 

particularly in rural areas and small and mid-sized communities. It is a for simple 

conception and operation system and it is very effective for pathogens removal. 

Cryptosporidium, which is responsible for a disease known as cryptosporidiosis, is 

considered an emerging pathogen and the risk of waterborne transmission of this 

microorganism is a serious global issue. Infection is more common in children under five 

years old, aged people, immunocompetent and immunocompromised persons. 

In Brazil, the true dimension of occurrence of Cryptosporidium in raw and treated waters is 

not known, and little research has been developed to evaluate its removal by different 

water treatment processes. 

In this scenario, this work evaluated the removal of oocysts of Cryptosporidium parvum by 

slow sand filtration aiming to contribute for the understanding of this process potential.  

Pilot-scale experiments were performed using two slow sand filters. These filters were 

continuously operated in parallel with filtration rate of 3m
3
/m

2
.d. Raw water was taken 

from Paranoá Lake (Brasília-DF-Brazil) and was spiked with oocysts of Cryptosporidium 

parvum and the Clostridium perfringens indicator. 

The slow sand filtration water treatment process shows efficient for microbial removal. 

Higher removal efficiency was obtained for total coliforms from 98,95 to 100%, and E. 

coli from 93,3% to 100%. The comparison study conduct to evaluated the removal 

efficiency of oocysts of Cryptosporidium parvum and Clostridium perfrigens showed a 

removal efficiency from 98,41% to 99,91%, and from 91,03% to 97,29%, respectively. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

A qualidade dos corpos de água superficiais e subterrâneos tem sido intensamente 

deteriorada tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento, apresentando um 

risco potencial de comprometimento à saúde e ao bem-estar do homem.  

 

Estima-se que mais de um sexto da população mundial, o que corresponde a 1,1 bilhão de 

pessoas no mundo não tenham acesso à água potável, cerca de 2,4 bilhões careçam de 

esgotamento sanitário e mais de 5 milhões morram de doenças causadas por água 

contaminada a cada ano, sendo a maioria crianças de países em desenvolvimento, vítimas 

de doenças evitáveis, como diarréia aguda. Os dados fazem parte do relatório da UNESCO 

(Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), órgão responsável 

pelo Programa Mundial de Avaliação Hídrica, preparado para o 3º Fórum Mundial da 

Água, que aconteceu em Kyoto, Japão, em março de 2003. 

 

Gale e Stanfield (2000) destacam que os protozoários e os vírus têm substituído as 

bactérias patogênicas como os agentes de maior preocupação na transmissão de doenças de 

veiculação hídrica.  

 

O protozoário Cryptosporidium causa uma doença, a criptosporidiose, de remissão 

espontânea em adultos sadios, mas extremamente grave em grupos mais vulneráveis, tais 

como crianças, idosos e imunodeprimidos, pacientes transplantados, sob tratamento para 

certos tipos de câncer e principalmente aqueles portadores de HIV (Hachich et al., 2000). 

A enfermidade manifesta-se através de diarréia aquosa prolongada, dor abdominal, 

náuseas, vômitos e febre baixa (Wiebbeling et al., 2002). Esse protozoário está sendo 

considerado um “patógeno emergente” que tem causado problemas na produção e 

distribuição de água potável (Szewzyk et al., 2000). 

 

Esse microorganismo é eliminado na forma de oocistos pelas fezes do homem e de animais 

infectados. A transmissão pode ocorrer por meio do contato indivíduo-indivíduo, ingestão 

de água e alimento contaminado, ou contato com superfícies ambientais contaminadas 

(CDC, 1995; Rose, 1990). Hospedeiros infectados podem excretar entre 10
9
 e 10

10
 oocistos 
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por grama de fezes e, portanto, tanto animais domésticos quanto selvagens podem ser 

considerados reservatórios de infecção humana (Smith e Rose, 1998). 

 

Com o objetivo de melhorar o controle de microorganismos patogênicos em águas de 

consumo humano, especialmente os oocistos do protozoário Cryptosporidium, a Agência 

Ambiental Americana (USEPA, 1998) estabeleceu, através de legislação específica, dentre 

outras providências, adotar meta para o nível máximo de contaminante (MCLG – 

Maximum Contaminant Level Goal) de zero para esse protozoário, determinar a remoção 

de 2 log (99%) de Cryptosporidium para sistemas que utilizam processos de filtração e 

estabelecer uma série de requisitos referentes a turbidez da água. Em 2003, a USEPA 

desenvolveu a Long Term 2 Enhanced Surface Water Treatment Rule Toolbox Guidance 

Manual (LT2ESWTR) estabelecendo que em mananciais cujo nível médio de 

Cryptosporidium seja inferior a 0,075 oocistos/L pode ser utilizado o processo de filtração 

lenta sem a necessidade de tratamentos adicionais. 

  

No Brasil, a portaria do Ministério da Saúde nº 518 de 25 de março de 2004 (Brasil, 2004) 

recomenda a inclusão de pesquisa de organismos patogênicos, tendo como meta atingir um 

padrão de ausência de enterovírus, cistos de Giardia sp. e oocistos de Cryptosporidium sp. 

Como os estudos referentes à ocorrência de Cryptosporidium em águas superficiais, 

subterrâneas e principalmente em água tratada são escassos, não se tem o conhecimento da 

verdadeira dimensão do problema (Bastos et al., 2001). 

 

A capacidade dos oocistos sobreviverem às mais variadas condições do meio, sendo 

resistentes ao estresse ambiental e também as atuais práticas utilizadas para a desinfecção 

de água, estão direcionando as pesquisas no sentido da remoção física desses organismos 

(Korich et al., 1990; Maturana et al., 1992; Huck et al., 2002). Trabalhos desenvolvidos no 

campo da filtração, lenta ou rápida, apresentam, de um modo geral, boa eficiência de 

remoção, sendo superior a 99% (Ongerth e Pecoraro, 1995; Nieminski e Ongerth, 1995; 

Swertfeger et al., 1999; Timms et al., 1995; Vieira, 2002, Ladeia, 2004). 

 

A filtração lenta é o sistema de tratamento de água mais antigo utilizado pela humanidade. 

É operacionalmente simples, de baixo custo e muito efetivo desde que projetado de forma 

apropriada e aplicado nas situações corretas. Essa tecnologia não requer a adição de 

coagulante, e tem sido considerada a solução apropriada para diversas aplicações nos 
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países em desenvolvimento, especialmente na zona rural e comunidades de pequeno e 

médio porte. 

 

Os filtros lentos em areia possuem como uma das principais vantagens a elevada eficiência 

na remoção de patógenos. Entretanto, ainda são poucos os estudos que avaliaram a 

filtração lenta quanto à remoção de oocistos de Cryptosporidium, particularmente em 

climas tropicais. 

 

Assim, o presente trabalho tem como objetivo contribuir para um maior conhecimento da 

aplicabilidade da filtração lenta na remoção de protozoários bem como o estabelecimento 

de uma nova linha de pesquisa no PTARH voltada para o estudo de remoção de 

protozoários emergentes em sistemas de tratamento de água. 
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2 – OBJETIVOS 

 

O objetivo geral do trabalho é avaliar a remoção do indicador Clostridium perfringens e de 

oocistos de Cryptosporidium parvum por meio da filtração lenta no tratamento de água. 

 

Constituem-se em objetivos específicos do estudo: 

 

1. Avaliar a eficiência de remoção de oocistos Cryptosporidium parvum pela filtração 

lenta em águas brutas com elevados níveis de contaminação desse protozoário; 

2. Investigar a eficiência de remoção de Clostridium perfringens pela filtração lenta 

em águas brutas com diferentes concentrações desse microorganismo; 

3. Verificar a utilização da bactéria Clostridium perfringens como parâmetro 

substituto na avaliação da eficiência de remoção de oocistos de Cryptosporidium 

em sistemas de filtração lenta. 

 

Foi também objetivo desse trabalho à implementação no Laboratório de Análise de Água 

da técnica de detecção e quantificação de cistos de Giardia e oocistos de Cryptosporidium 

pelo método 1623 desenvolvido pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA (USEPA, 

2001). 
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3 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Os temas abordados nesse item são: Cryptosporidium, filtração lenta, remoção de 

microorganismos patogênicos por filtração lenta, correlação entre turbidez e cistos de 

protozoários. 

 

3.1 – CRYPTOSPORIDIUM 

 

3.1.1 – Definição e características gerais 

 

O Cryptosporidium é um protozoário cosmopolita, pertencente ao filo Apicomplexa, 

classificado taxonomicamente na família Cryptosporidiidae, subordem Eimerionina, 

ordem Eucoccidiorida, subclasse Coccidiasina e classe Coccidia (Fayer e Ungar, 1986).  

 

O protozoário foi descrito inicialmente em 1907 por Ernest Edward Tyzzer. O organismo 

foi isolado da mucosa gástrica de ratos de laboratório assintomáticos e denominado 

Cryptosporidium muris. Em 1910, Tyzzer propôs que o Cryptosporidium compunha um 

novo gênero e Cryptosporidium muris uma espécie. Dois anos depois, Tyzzer identificou 

outra espécie, C. parvum, cujos oocistos eram menores que os de C. muris (Fayer e Ungar, 

1986). 

 

O Cryptosporidium foi considerado um organismo comensal até 1955, quando uma nova 

espécie, o C. meleagridis, foi descrita e associada à infecção e morte de perus. 

Posteriormente, em 1971, o Cryptosporidium foi associado à diarréia bovina, despertando 

o interesse veterinário no estudo desse protozoário patogênico que, até então, não 

apresentava grande repercussão científica (Rose, 1990). 

 

Em 1976 foram relatados os primeiros casos de criptosporidiose humana. O primeiro caso 

foi observado em um paciente imunocomprometido em Washington, EUA. O segundo, em 

uma criança de 3 anos de idade, residente na zona rural do Tennessee, EUA (Nime et al., 

1976; Meisel et al., 1976).  A partir de 1982, aumentaram significantemente os relatos de 

criptosporidiose humana em decorrência do vírus da AIDS (CDC, 1982).  
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Em 1993, o Cryptosporidium foi o agente etiológico de um dos maiores surtos de doença 

de veiculação hídrica ocorrido em Milwaukee, EUA, em que 7.700 casos foram 

confirmados, embora tenha sido estimada infecção em cerca de 403.000 pessoas 

(MacKenzie et al., 1994). A partir do surto de Milwaukee, vários outros surtos foram 

relatados na literatura, em vários países do mundo. No Japão, em 1996, a cidade de Ogose 

cujos 14.000 habitantes usufruíam do fornecimento de água por meio do sistema público, 

teve 8.800 pessoas que contraíram a doença. 

 

A veiculação hídrica do Cryptosporidium é facilitada pelo longo período que o oocisto 

permanece viável no ambiente, pelo seu tamanho reduzido de 2 a 6 µm (Gyürek et al., 

1997) e pela sua densidade em torno de 1,07 g/m
3
 (Nieminski e Ongeth, 1995) que resulta 

em uma baixa taxa de sedimentação, cerca de 0,35 m/s (Medema et al., 1998). A Figura 

3.1 mostra os protozoários Cryptosporidium parvum e Giardia lambia. 

 

Figura 3.1 – Imagem de Cryptosporidium parvum e Giardia lambia 

(www.cpqrr.fiocruz.br/ensino/Slides/AulaLeoHeller) 

 

Atualmente, onze espécies do gênero Cryptosporidium são conhecidas, sendo o C. parvum 

e o C. hominis as únicas espécies reconhecidas como infectantes para o homem (Carey et 

al., 2004). O protozoário desenvolve-se, preferencialmente, nas microvilosidades de 

células epiteliais do trato gastrointestinal, mas pode se localizar em outras partes, como 

parênquima pulmonar, vesícula biliar, dutos pancreáticos, esôfago e faringe (Fayer e 

Ungar, 1986). 

 

O ciclo biológico do Cryptosporidium é monoxênico, e inclui um processo de 

multiplicação assexuada (merogonia) com ocorrência de duas gerações de merontes e outra 

de multiplicação sexuada (gametogonia) com formação de macrometas que, após a 
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fecundação, resultam na formação de oocistos (Carey et al., 2004). Dois tipos de oocistos 

são formados: um de parede espessa, que é excretado para o meio externo junto com as 

fezes, e um de parede delgada, que se rompe no intestino delgado e, acredita-se, é 

responsável pelos casos de auto-infecção (Fayer e Ungar, 1986). 

 

Os oocistos de Cryptosporidium são esféricos ou ovóides. O oocisto esporulado que é o 

único estágio exógeno consiste em quatro esporozoítos móveis envolvidos por uma dupla 

camada de parede que confere resistência ao organismo.  Os oocistos esporulam no interior 

do hospedeiro e já são infectantes quando eliminados para o meio ambiente (Fayer e 

Ungar, 1986).  

 

O curto ciclo biológico, cada geração de parasita pode se desenvolver e amadurecer em um 

período de 12 a 14 horas, somado ao ciclo infectante, contribui para o baixo número de 

oocistos requeridos para causar infecção (Carey et al., 2004). Segundo Dupont et al. 

(1995), a dose infecciosa pode ser de 30 a 100 oocistos, porém um modelo matemático 

baseado em dados do surto de Milwaukee sugere que pessoas desenvolveram 

criptosporidiose ingerindo de 1 a 10 oocistos (Eisenberg, et al., 1998). 

 

De acordo com Maturana et al. (1992), os oocistos de Cryptosporidium são resistentes ao 

estresse ambiental, assim como à inativação química à base de cloro (Korich et al., 1990). 

Por essa razão estudos de tratamento de água têm se voltado para a remoção física desses 

microorganismos patogênicos (Huck et al., 2002). A Tabela 3.1 mostra estudos sobre a 

eficiência de remoção dos oocistos de Cryptosporidium por meio da filtração. 

 

Tabela 3.1 – Estudos sobre a eficiência média de remoção dos oocistos de  

Cryptosporidium por meio da filtração lenta e rápida. 

Processo Escala Remoção (%) Referência 

Filtração lenta  piloto 99,9 Schuler et al., 1991 

Filtração lenta  real 48 Fogel et al., 1993 

Filtração lenta piloto > 99,997 Timms et al., 1995 

Filtração lenta piloto 97,851 a 99,842 Vieira, 2002 

Filtração Rápida piloto 99,63 a 99,909 Ongerth e Pecoraro, 1995 

Filtração Rápida 

Filtração Direta  

Filtração Rápida 

Filtração Direta 

piloto 

piloto 

real 

real 

99,882 

99,873 

99,225 

99,711 

 

Nieminski e Ongerth, 

1995 

Filtração Rápida piloto 99,63 a 99,981 Swertfeger et al., 1999 

Filtração Rápida piloto 100% (não detectável) Ladeia, 2004 
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Como pode ser constatado na Tabela 3.1, os sistemas de tratamento com filtração rápida e 

filtração lenta apresentam, de um modo geral, boa eficiência de remoção similares e 

superiores a 99%. 

 

3.1.2 – Cryptosporidium e indicadores microbiológicos da água 

 

A água é um veículo de transmissão de doenças, notadamente do aparelho intestinal. Os 

microorganismos patogênicos responsáveis por essas doenças atingem a água com os 

excretos de pessoas ou de animais infectados. Tradicionalmente, as doenças de veiculação 

hídrica são associadas com águas para abastecimento contaminadas ou não tratadas. 

Entretanto, ocorrências de surtos têm demonstrado que até águas para abastecimento 

humano tratadas pelos métodos geralmente considerados como suficientes podem ter um 

significativo papel na transmissão de patógenos (Heijkal et al., 1982; Grabow, 1990). 

 

Uma grande variedade de organismos patogênicos pode ser transmitida pela água, 

incluindo bactérias, vírus, parasitas intestinais. 

 

A detecção de organismos patogênicos em uma amostra de água é difícil em razão de suas 

baixas concentrações. Portanto, tradicionalmente, a determinação da potencialidade de um 

corpo d'água ser portador de agentes causadores de doenças vem sendo feita de forma 

indireta, utilizando indicadores. 

 

Por quase 40 anos, as características de um indicador ideal atribuídas por Bonde (1966, 

apud National Academy of Sciences, 2004) serviram como modelo eficaz para a escolha 

de microorganismos que prediziam a presença de poluição fecal assinalando um risco à 

saúde pública, assim como o desempenho do tratamento. Um microorganismo para ser 

considerado um bom indicador deve: estar presente sempre que os patógenos estiverem 

presentes, estar presente em número igual ou maior que os patógenos, ser específico para 

poluição fecal ou de esgoto, ser (ao menos) tão resistente quanto os patógenos em 

ambientes naturais e a processos de purificação e desinfecção de água, não ser patogênico, 

ser detectável por métodos simples, rápidos e baratos.  
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Os indicadores biológicos mais comumente utilizados são bactérias e esporos de bactérias, 

tais como coliformes totais, E.coli, bactérias heterotróficas, esporos aeróbios e esporos 

anaeróbios (Payment, 1998). O uso de organismos comuns do intestino como indicadores 

de poluição fecal tem sido universalmente aceito para monitorar e avaliar a segurança 

microbiológica da água para abastecimento, e também para avaliar a eficiência de 

processos de tratamento da água (WHO, 1996). 

 

A Escherichia coli é a espécie de bactéria do grupo coliforme mais recomendada para 

avaliação da contaminação fecal (Baudišová, 1997; Ashbolt et al.,2001), por ter sua 

procedência restrita às fezes e estar presente em grande quantidade nas mesas. A E. coli é 

encontrada freqüentemente em esgotos, efluentes tratados e em todos os solos e águas 

naturais sujeitos à contaminação fecal recente (WHO, 1996; Ashbolt et al.,2001).  

 

Porém, a determinação da potabilidade das águas baseada na ausência de bactérias do 

grupo coliforme e E. coli vem sendo seriamente questionada (Kramer et al., 1996; Cardoso 

et al., 2003), uma vez que epidemias de gastroenterites, hepatites (Mackenzie et al., 1994; 

Kramer et al., 1996) giardíase e criptosporidiose (Hayes et al., 1989) têm sido descritas em 

comunidades abastecidas com águas nas quais esses indicadores encontravam-se 

adequados. 

 

Os patógenos envolvidos nas doenças transmitidas pela água apresentam diferenças no 

tamanho, estrutura, composição e na sua excreção por seres humanos e animais. Assim, 

sua incidência e seu comportamento diferem nos ambientes aquáticos, tornando difícil 

estabelecer indicadores adequados para o monitoramento da qualidade da água (Grabow, 

1996). 

 

Segundo Ashbolt et al. (2001), não há um indicador universal. No intuito de eliminar a 

ambigüidade no termo “indicador microbiológico” a Organização Mundial de Saúde 

reconhece três grupos: indicador de eficiência de tratamento; indicador de poluição fecal, 

como E.coli que somente infere a possibilidade da presença de patógenos; organismo 

“índex” ou organismo substitutivo, um grupo ou espécies indicadoras da presença ou do 

comportamento de um organismo patogênico específico. 
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Esforços substanciais têm sido envidados na investigação do uso de indicadores substitutos 

para otimizar o tratamento das águas de abastecimento na remoção de diferentes 

patógenos. Um dos motivos é o grande desafio, mesmo para estações de tratamento de 

água bem operadas, de monitorar organismos microbianos patogênicos tais como cistos de 

Giardia e oocistos de Cryptosporidium. 

   

Em 1994, Clancy et al. destacaram que a amostragem e os métodos analíticos disponíveis 

para a detecção de cistos de Giardia e oocistos de Cryptosporidium não são sensíveis nem 

precisos. As pesquisas realizadas por Francy et al. (2004) e Franco (2004) ressaltam que o 

método 1623 desenvolvido em 2001 pela USEPA para detectar esses patógenos é de 

execução laboratorial difícil, baixa taxa de recuperação e requer o uso de reagentes e 

aparatos de filtração, eluição e purificação de altos custos. 

 

Alguns pesquisadores (Payment e Franco, 1993; Medema et al., 1997; Atherholt et al., 

1998, Brion et al., 2001; Vieira, 2002) têm proposto a bactéria Clostridium perfringens 

como indicador de oocistos de Cryptosporidium baseados na alta taxa de sobrevivência dos 

esporos dessa bactéria e por possuir resistência aos processos de tratamento e desinfecção 

da água superior a resistência apresentada pelos oocistos, além de requerer métodos para 

detecção mais fáceis, rápidos e baratos. 

 

Payment e Franco (1993), para descobrir indicadores apropriados de contaminação de vírus 

e protozoários em água de abastecimento, coletaram e analisaram grandes volumes de 

amostra de três estações de tratamento de água que utilizavam tratamento convencional ou 

melhorado (ozonização, filtração biológica). Os pesquisadores encontraram, em águas de 

rio, correlações estatísticas significativas entre Clostridium perfringens e cistos de Giardia 

e oocistos de Cryptosporidium. Em águas filtradas, para a avaliação das qualidades 

virológicas e parasitológicas, os resultados encontrados sugeriram que colifagos somáticos 

e Clostridium perfringens poderiam ser usados como indicadores. 

  

A sobrevivência de Clostridium perfringens em águas fluviais foi pesquisada por Medema 

et al. (1997), constatando que a bactéria sobrevive mais tempo que os oocistos de 

Cryptosporidium parvum. Por essa razão sugerem que o parâmetro pode ser considerado 

como um indicador apropriado da presença desse parasita. 
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Atherholt et al. (1998) procederam uma investigação sobre a variabilidade das 

concentrações de cistos de Giardia e oocistos de Cryptosporidium no rio Delaware, 

Trenton – NJ. Os autores encontraram correlações positivas do coeficiente de Spearman 

entre oocistos de Cryptosporidium e coliformes totais, coliformes fecais e Clostridium 

perfringens. Esses dados da pesquisa foram utilizados por Brion et al. (2001) para 

demonstrar a aplicabilidade do uso de modelos utilizando redes neurais para prever picos 

de concentrações de oocistos de Cryptosporidium na entrada da estação de tratamento das 

águas do rio Delaware. O parâmetro de entrada mais significativo foi à bactéria 

Clostridium perfringens. 

 

Vieira (2002) pesquisou a remoção de oocistos de Cryptosporidium sp e cistos de Giardia 

spp por filtração lenta, em escala piloto, utilizando dois sentidos de escoamento 

(ascendente e descendente), duas taxas de filtração (3m/d e 6m/d) e em duas situações 

distintas, a primeira com concentrações de oocistos de Cryptosporidium sp geralmente 

encontradas em águas superficiais e a segunda com concentrações elevadas, simulando um 

surto de criptosporidiose, tendo sido utilizada apenas a taxa de filtração de 6m/d. O 

Clostridium perfringens foi o microorganismo que apresentou taxas de remoções mais 

semelhantes à dos protozoários em ambas as situações estudadas. Na simulação de surto, 

os esporos de bactérias anaeróbias também apresentaram percentuais de remoção 

semelhante à dos protozoários. 

 

A associação entre a concentração de Giardia spp, Cryptosporidium sp e indicadores de 

qualidade da água em efluentes do processo de filtração lenta foi também analisada por 

Vieria (2002). A pesquisadora observou que os indicadores tradicionais, E. coli e 

coliformes totais, e ainda os esporos anaeróbios, foram os que apresentaram as melhores 

correlações com os oocistos de Cryptosporidium. 

 

Entretanto, há pesquisadores que criticam o uso da bactéria Clostridium perfringens como 

indicador do protozoário Cryptosporidium. 

 

Sartory (2003) preparou uma revisão resumida da bactéria como um parâmetro da 

qualidade da água de beber para o European Microbiology Advisory Group (EMAG). O 

pesquisador relata que os estudos do valor potencial de Clostridium perfringens ou 

Clostrídio sulfito-redutor (SRC) para predizer a ocorrência e o nível de oocistos de 
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Cryptosporidium apresentaram dados conflitantes. Algumas pesquisas no Canadá 

registram correlações significativas, no entanto outras pesquisas no próprio Canadá, no 

Reino Unido, Itália e África do Sul mostraram ausência de correlação.  

O Clostridium perfringens é uma bactéria do solo que se adaptou ao meio intestinal, tem o 

formato de bastão, é anaeróbia e Gram–positiva e existe nas formas vegetativas (fase de 

crescimento) e esporulada (fase de sobrevivência). Na forma esporulada é mais resistente a 

condições ambientais severas, a processos de tratamento e de desinfecção da água, do que 

a maioria dos patógenos (Grabow, 1993; WHO, 1996; Ashbolt et al., 2001; Souza et al., 

2004). Clostridium perfringens é altamente específico de poluição fecal, porém apresenta-

se em menor número que a E. Coli. (Grabow, 1993; Ashbolt et al., 2001). 

 

A bactéria Clostridium perfringens é um microorganismo sulfito-redutor, ou seja, capaz de 

metabolizar sais de sulfito produzindo gás sulfrídico e sulfetos, facilmente detectáveis. A 

Clostridium perfringens cresce em temperatura na faixa de 12 a 50ºC e pH entre 5,5 e 9,0. 

A condição ótima para crescimento é a temperatura entre 43 a 47ºC e pH entre 6,0 e 7,0 

(ESR, 2001). 

 

3.2 – FILTRAÇÃO LENTA 

 

A finalidade fundamental do tratamento da água é proteger o ser humano dos organismos 

patogênicos e das impurezas prejudiciais à saúde. A filtração (lenta e rápida) é um 

processo imprescindível para a produção contínua e segura de água potável. 

  

Quando são consideradas as características da comunidade, fator fundamental para seleção 

da tecnologia de tratamento em países em desenvolvimento, detectam-se restrições ao uso 

da tecnologia com coagulação química em muitas regiões do país. É necessário assegurar a 

sustentabilidade do sistema, que depende de vários fatores como a cultura e costumes da 

população, nível de mobilização social, capacidade de investimento, existência de mão de 

obra qualificada, disponibilidade de materiais de construção e de produtos químicos na 

região, porte do sistema, confiabilidade na operação e manutenção, padrão de potabilidade 

a ser atendido e quadro de saúde da população. 

 

Os primeiros sistemas de tratamento baseados na filtração lenta foram construídos no 

início do século XIX por John Gibb, na Escócia, e por James Simpson, na Inglaterra. Esse 
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último projetou e construiu um sistema de filtração lenta utilizado para tratar a água 

captada no rio Tâmisa, na cidade de Londres. 

  

As tecnologias que incorporam a filtração lenta têm sido indicadas pela literatura 

especializada como alternativa de grande potencial de aplicabilidade, especialmente em 

pequenas comunidades de países em desenvolvimento. São atribuídas a essa técnica 

características como facilidade operacional, baixos custos de operação e manutenção, 

grande eficiência na remoção de sólidos e organismos patogênicos. 

  

No Brasil, segundo Di Bernardo (1993), a filtração lenta foi empregada em algumas 

cidades até a década de sessenta, porém, com a degradação da qualidade da água dos 

mananciais, a maioria das instalações de filtração lenta foi reformada e transformada em 

sistemas de tratamento completo, com coagulação química e filtração rápida. 

 

A filtração lenta trabalha com taxas de filtração baixas e utiliza meio filtrante de 

granulometria fina. O uso de baixas taxas de filtração leva a um maior tempo de detenção 

da água sobre o meio filtrante, e dentro dele, o que favorece a uma intensa atividade 

biológica no filtro, garantindo a produção de água com qualidade apropriada para uma 

desinfecção efetiva.  

 

Os filtros lentos constituem-se no único processo unitário capaz de proporcionar, 

simultaneamente, uma significativa melhoria das características físicas, químicas e 

bacteriológicas da água bruta. 

 

A água bruta na unidade de filtração lenta permanece sobre o meio filtrante de três a doze 

horas, dependendo das velocidades de filtração adotadas. Nesse tempo, as partículas mais 

pesadas que se encontram em suspensão sedimentam, e as partículas mais finas se 

aglutinam, facilitando sua remoção posterior. Durante o dia e sob a influência da luz solar, 

produz-se o crescimento de algas, as quais absorvem dióxido de carbono, nitratos, fosfatos 

e outros nutrientes da água, para formar material celular e oxigênio. O oxigênio produzido 

dissolve-se na água, viabilizando a assimilação de impurezas orgânicas pelos 

microorganismos aeróbios (Hespanhol, 1987). 
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A remoção de impurezas pelo processo de filtração lenta é considerada como resultante de 

diferentes ações, tais como o transporte, a aderência e a atividade biológica. Os 

mecanismos de transporte são aqueles que conduzem a partícula em direção ao grão de 

areia, enquanto que os mecanismos de aderência são os que atuam no sentido de manter as 

partículas em contato com a superfície dos grãos de areia. 

 

A ação física de coar é o mecanismo de transporte predominante na filtração lenta, 

especialmente após algum tempo de operação (Di Bernardo, 1993). Haarhoff e Cleasby 

(1991) consideram que a ação física de coar predomina na superfície da camada filtrante 

nos filtros lentos enquanto, no seu interior, predominam os mecanismos de interceptação, 

sedimentação e difusão. 

 

Quando a água passa entre os grãos de areia com um escoamento laminar, o qual muda 

constantemente de direção, facilita-se a ação da força centrífuga sobre as partículas e a 

aderência à superfície dos grãos. Nos poros ou espaços vazios da camada de areia do filtro, 

que constituem aproximadamente 40% do seu volume, ocorrem ativos processos de 

sedimentação, fenômeno que se incrementa apreciavelmente pela ação de forças 

eletrostática e de atração das massas (Vargas, 1992). 

 

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 pode adsorver partículas 

positivamente carregadas como flocos de carbonatos, hidróxidos de ferro e de alumínio e 

outros. Material coloidal de origem orgânica e as bactérias possuem na sua maioria, carga 

elétrica negativa, portanto não se aderem aos grãos, sendo uma das razões pelas quais tais 

impurezas não são removidas quando o filtro contém areia limpa. Ao longo do tempo de 

operação, 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 eletricamente 

positivo, e possibilitando a aderência de, por exemplo, material coloidal, 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). 

 

A remoção das partículas ocorre principalmente na superfície do meio filtrante onde se 

forma uma capa, chamada de superfície de coesão ou “schmutzdecke”. Essa camada é 
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formada principalmente por algas, tais como plâncton, diatomáceas, além de protozoários, 

rotíferos e bactérias. A ação intensiva desses microorganismos captura, digere e degrada a 

matéria orgânica contida na água. As algas mortas assim como as bactérias vivas da água 

bruta são também consumidas neste processo (McConnell et al., 1984; Bellamy et al., 

1985a; Haarhoff e Cleasby, 1991; Di Bernardo, 1993; Jelisson et al., 2000). 

 

A superfície dos grãos de areia é revestida com uma capa de composição similar ao 

“schmutzdecke”, com baixo conteúdo de algas e partículas, porém com alto conteúdo de 

microorganismos, bactérias, bacteriófagos, rotíferos e protozoários. Todos esses se 

alimentam, absorvem as impurezas e resíduos dos outros. Esse revestimento biológico é 

muito ativo até cerca de 0,40m de profundidade no meio filtrante e diminui com a 

profundidade (Vargas, 1992; McConnell et al. 1984). 

 

Como conseqüência dos processos indicados anteriormente, uma água bruta contendo 

sólidos em suspensão, sólidos em estado coloidal, ampla variedade de microorganismos e 

complexos de sais em solução que passe pelo meio filtrante, sai virtualmente livre de tais 

impurezas e com baixo conteúdo de sais inorgânicos em solução. 

 

Visto que o rendimento do filtro lento depende principalmente do processo biológico, sua 

eficiência inicial é baixa, melhorando à medida que progride a carreira de filtração, 

processo que se conhece pelo nome de período de amadurecimento do filtro. Esse período 

pode variar de alguns dias até cerca de dois meses em função das características da água 

afluente, do meio filtrante e dos parâmetros de operação (Bellamy et al., 1985a; Di 

Bernardo et al., 1999). 

 

Basicamente um filtro lento é composto por uma estrutura de entrada contendo medidor de 

vazão, câmara filtrante, meio filtrante, camada suporte, sistema de drenagem, dispositivo 

para permitir o enchimento da câmara com água filtrada no sentido ascendente, tubulações, 

válvulas e acessórios de saída. A Figura 3.2 mostra uma unidade de filtração lenta. 

 

A taxa de aplicação adotada depende da qualidade do afluente, sendo a máxima permitida 

pela ABNT (1992) de 6 m
3
/ m

2
.d quando não é possível realizar experiências em filtro 

piloto. O uso de mantas sintéticas sobre a areia fina, segundo Di Bernardo et al., (1999) 

permite elevar essas taxas para uma faixa de 9 a 12 m
3
/ m

2
.d. 
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Figura 3.1 – Esquema geral de um filtro lento (Sá, 2002) 
  

Figura 3.2 – Unidade de filtração lenta (Huisman 1982, modificado) 

 

A perda de carga final pode ser fixada entre 1,0 e 1,5 m, com a qual resultam carreiras de 

filtração com duração razoável, geralmente superior a 30 dias. Dependendo da carga 

hidráulica disponível para a retenção de impurezas, da espessura do meio filtrante e do 

sistema de drenagem, a altura total da caixa do filtro varia entre 2 e 3m (Di Bernardo et al., 

1999). 

 

Para o meio filtrante, Bellamy et al. (1985b) realizaram pesquisas com areia de diferentes 

granulometrias, chegando-se à conclusão sobre as características do material que tornam o 

processo mais eficiente: tamanho dos grãos compreendidos entre 0,08 e 1,0 mm; tamanho 

efetivo entre 0,15 e 0,30mm; coeficiente de desuniformidade menor que 5,0 

(preferivelmente entre 2 e 5). 

 

Os filtros lentos funcionam geralmente à taxa constante e nível de água em seu interior 

constante ou variável. Segundo Di Bernardo (1993), a eficiência do tratamento é 

praticamente a mesma com os dois métodos de operação, de forma que, do ponto de vista 

econômico e operacional, é preferível optar pelo filtro com nível de água variável. A 

Tabela 3.2 apresenta os principais parâmetros de projeto para filtros lentos (Bellamy et al., 

1985b; Di Bernardo et al., 1999). 
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Tabela 3.2 – Principais parâmetros de projeto para filtros lentos 

 (Bellamy et al., 1985b; Di Bernardo et al., 1999 ) 

 

Parâmetro (unidades) Valor Recomendado 

Taxa de filtração (m
3
/m

2
. d) 3 a 6 

Meio filtrante (areia) 

Espessura da camada (m) 0,6 a 0,9  

Tamanho dos grãos (mm) 0,08 a 1,0 

Tamanho efetivo (mm) 0,15 a 0,3 

Coeficiente de uniformidade 2 a 5 
Camada Suporte (pedregulho) 

Espessura da camada suporte (m) 0,3 a 0,5 

Diâmetro efetivo do grão (mm) Faixa de 1,4 a 31 

 

A principal limitação atribuída à filtração lenta convencional é a sua utilização restrita a 

águas que apresentam valores de cor verdadeira, turbidez e teor de sólidos suspensos 

relativamente baixos (Galvis et al., 1998; Di Bernardo, 1993).  

 

Elevadas concentrações de algas podem exercer influência negativa no processo 

operacional do filtro, como a rápida obstrução dos vazios intergranulares das camadas 

superiores, e conseqüentemente diminuição da carreira de filtração pela formação de uma 

“schmutzdecke” mais impermeável (Di Bernardo et al., 1999). A remoção das algas 

depende da espécie, tamanho, mobilidade e concentração na água bruta. 

 

A Tabela 3.3 apresenta alguns critérios de qualidade que as águas a serem tratadas por 

filtração lenta devem atender (Cleasby, 1991; Di Bernardo, 1993). 

 

Tabela 3.3 – Qualidade da água recomendável para tratamento por filtração lenta – valores 

máximos  (Cleasby, 1991; Di Bernardo et al., 1999) 

Características da água Di Bernardo Cleasby 

Turbidez (UT) 10 5 

Cor verdadeira (UC) 5 - 

Ferro (mg Fe/L) 1,5 0,3 

Manganês (mg Mn/L) 0,2 0,05 

Coli. Totais (NMP/100mL) 500 - 

 

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

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

Filtração Dinâmica (PFD) e a Pré-Filtração em Pedregulhos (PFP). Essa seqüência de pré-
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tratamentos conjuntamente com o processo de filtração lenta é denominada de Filtração em 

Múltiplas Etapas (FiME) (Di Bernardo et al., 1999). 

 

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 com a filtração lenta, uma vez submetidas a 

um pré-tratamento adequado. 

 

Na pré-filtração dinâmica, há principalmente a remoção de sólidos grosseiros, porém, 

organismos e material fino também são parcialmente removidos. O efluente da pré-

filtração dinâmica passa, na segunda etapa, por outra unidade de pré-filtração em 

pedregulho contendo sub-camadas com pedregulho de tamanho decrescente, na qual o 

escoamento pode ser vertical ascendente ou descendente, ou horizontal. O efluente da pré-

filtração em pedregulho apresenta-se, em geral, com qualidade passível de ser submetido à 

filtração lenta. A Figura 3.3 mostra um esquema geral da instalação de uma FiME (Galvis 

et al., 1998).  

 

 

 

Figura 3.2 – Esquema Geral Instalação FiME (Gavis et al., 1998) 
  

Figura 3.3 – Esquema geral instalação FiME (Gavis et al., 1998) 

 

 



 19 

3.3 - REMOÇÃO DE MICROORGANISMOS PATOGÊNICOS POR FILTRAÇÃO 

LENTA 

 

Vários elementos contribuem, na filtração lenta, para a remoção de organismos 

patogênicos, destacando-se: o decaimento natural, pois o filtro lento é um ambiente 

relativamente agressivo para esses microorganismos; a predação; o efeito biocida da 

radiação solar; e a adsorção no biofilme aderido ao meio filtrante, que é influenciada pela 

maturidade biológica do filtro (Hespanhol, 1987; Haarhoff e Cleasby, 1991). Na remoção 

de cistos de Giardia e oocistos de Cryptosporidium, Fogel et al. (1993) consideram a 

adsorção um dos principais mecanismos de remoção. McConnell et al. (1984), 

pesquisaram a remoção de reovírus e também atribuíram a sua redução, e possível 

inativação, ao mecanismo de adsorção.  

 

Bellamy et al. (1985a) pesquisaram, em escala piloto, três filtros em paralelo com o 

objetivo de avaliar o papel da maturidade biológica e do “schmutzdecke” na eficiência dos 

filtros lentos de areia na remoção de cistos de Giardia lambia. 

 

Esses autores testaram quatro condições: (1) simulação do início da operação do filtro, 

estando o meio filtrante e a camada suporte preenchido com areia nova; (2) meio filtrante 

com areia nova, mas camada suporte com população microbiológica madura, 

representando o quase amadurecimento da areia; (3) meio filtrante e camada suporte com 

boa maturidade microbiológica, condição de estado permanente; e, (4) a remoção do 

“schmutzdecke” e a perturbação do meio filtrante, situação de limpeza do filtro. A Tabela 

3.4 mostra os parâmetros de projeto dos filtros utilizados. 

 

Tabela 3.4 – Parâmetros de projeto dos filtros lentos utilizados por Bellamy et al. (1985a) 

Parâmetro (unidades) Valor 

Diâmetro do filtro (m) 0,30 

Espessura do meio filtrante (m) 0,96 (areia) 

Espessura da camada suporte (m) 0,46 (areia grossa e pedregulho) 

Diâmetro efetivo do grão (mm) 0,28 

Temperatura (ºC) 3 a 20 

 

Os pesquisadores observaram que, ao utilizar areia nova no meio filtrante, a remoção de 

coliformes e de cistos de Giardia foi de, respectivamente, 85% e 98%. Entretanto, quando 
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o meio filtrante encontrava-se biologicamente maduro, a eficiência de remoção de 

coliformes foi superior a 99% e a remoção de cistos de Giardia foi virtualmente de 100%.  

 

Para avaliar nesse trabalho os efeitos da remoção da “schmutzdecke” e perturbações no 

meio filtrante, Bellamy e colaboradores realizaram 15 procedimentos de limpeza no filtro 

que se encontrava já amadurecido (condição 3). Esse procedimento foi realizado em 

diferentes semanas, entre a 26ª e 70ª semanas de operação. Análises das amostras de água 

filtrada coletadas quando o filtro era colocado em recarga após a limpeza, revelaram que 

em 11 das 15 amostras não foi detectada a presença de cistos de Giárdia, sendo que as 4 

amostras que apresentaram presença desses cistos ocorreram entre a semana 26 e 41. 

Assim, os autores sugerem que a maturidade biológica do meio filtrante (colonização da 

areia e desenvolvimento do biofilme) é determinante na remoção total de cistos de Giardia, 

ocorrendo independente da taxa de filtração e da concentração de cistos na água bruta. 

  

Poucos estudos estão disponíveis na literatura técnica sobre a remoção de oocistos de 

Cryptosporidium. Entre eles destaca-se o trabalho de Fogel et al. (1993), por ter sido 

realizado em uma estação de tratamento em escala real, “100 Mile House”, operando três 

filtros cujos parâmetros de projeto encontram-se na Tabela 3.5. 

 

Tabela 3.5 – Parâmetros de projeto dos filtros da instalação de “100 Mile House” 

 (Fogel et al., 1993) 

Parâmetro (unidades) Valor 

Área do filtro (m
2
) 258 

Camada média do meio filtrante (m) 1,05 (areia) 

Coeficiente de uniformidade  3,3 a 3,8 

Diâmetro efetivo do grão (mm) 0,2 a 0,3 

Taxa de Filtração (m
3
/m

2
. d) 4,56 a 9,6 

 

Nesse trabalho, a eficiência de remoção média de cistos de Giardia foi de 93%, enquanto a 

remoção de oocistos de Cryptosporidium, foi de apenas 48%. Os autores atribuíram o 

baixo desempenho com relação à remoção de oocistos de Cryptosporidium ao elevado 

coeficiente de uniformidade do material filtrante (3,5 a 3,8), que excede o valor máximo de 

3, recomendado para esse parâmetro pela literatura americana, e também à baixa 

temperatura da água durante o período monitorado (cerca de 1º C, por vários meses), e seu 

efeito sob a atividade microbiológica no meio filtrante.  
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Timms et al. (1995) também realizaram, em instalações piloto, experiências visando a 

avaliação da remoção de oocistos de Cryptosporidium em filtros lentos. As taxas de 

filtração adotada variaram de 7,2 a 9,6 m
3
/m

2
.d e uma concentração de 4000 oocistos/L na 

água afluente ao filtro lento foi aplicada. Os autores observaram eficiências de remoção 

superiores a 99,997%, e que todos os oocistos ficaram retidos nos 2,5 centímetros 

superiores do meio filtrante. 

 

Os estudos de Fogel et al. (1993) e Timms et al. (1995) mostram, ao mesmo tempo, o 

potencial da filtração lenta na remoção de cistos de Giardia e oocistos de Cryptosporidium, 

e a necessidade de se avaliar a influência das condições ambientais e dos parâmetros 

operacionais e de projeto na eficiência da remoção desses organismos. 

 

Schuler et al. (1991) compararam o desempenho da filtração lenta em areia e em terra 

diatomáceas para remoção de cistos de Giardia, oocistos de Cryptosporidium, bactérias 

coliformes, turbidez e partículas adicionadas à água bruta. Os parâmetros operacionais do 

filtro ao mostrados na Tabela 3.6. O experimento se deu usando as águas superficiais do 

reservatório “Shingletown Gap”, que possui alta qualidade.  

 

Tabela 3.6 – Parâmetros de projeto dos filtros lentos de areia adotados por 

Schuler et al. (1991) - modificado 

Parâmetro (unidades) Valor 

Espessura do meio filtrante (m) 0,90 (areia) 

Espessura camada suporte (m) 0,45 

Coeficiente de uniformidade  1,63 

Diâmetro efetivo do grão (mm) 0,27 

Taxa de Filtração (m
3
/m

2
.d) 3,6 – 9,6 

  

Devido à excelente qualidade da fonte de água, foi adicionada, por 2 semanas durante a 

carreira de filtração, concentração de cistos de Giardia lambia e oocistos de 

Cryptosporidium parvum em torno de 2000 organismos/L e concentração de coliformes 

variando de 10 a 2400/100mL. A turbidez da água variava na faixa de 0,1 a 5,8 UT. 

 

Quando operados corretamente, ambos os sistemas de filtração alcançaram remoções 

superiores a 99,9% para cistos de Giardia e oocistos de Cryptosporidium quando a 

população microbiológica dos filtros ainda não se encontra madura. Com a população 
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microbiológica madura, atingiu-se 100% de remoção para cistos de Giardia e remoção 

superior a 99,99% para oocistos de Cryptosporidium.  

 

A redução de bactérias coliformes foi de 90%, considerada pelos pesquisadores, como não 

satisfatória. Os autores alegam que a baixa eficiência pode ter sido causada por erros 

sistemáticos de amostragem, quando a concentração de coliforme no afluente foi 

inesperadamente alterada. 

 

McConnell et al. (1984) avaliaram a remoção de reovírus por meio da filtração lenta 

operando com taxa de filtração de 4,8 m
3
/m

2
.d . Seis colunas de filtração similares foram 

construídas, três continham areia de construção que foi previamente peneirada para atender 

as especificações do Estado de Utah para filtros lentos (diâmetro efetivo de 0,28mm; 

coeficiente de uniformidade igual a 2,1) como camada filtrante, e três onde a areia de 

construção não foi peneirada (diâmetro efetivo de 0,18mm; coeficiente de uniformidade 

igual a 4,4).  

 

Devido à excelente qualidade da fonte de água do rio Logan, utilizado na experiência, os 

filtros foram inoculados com reovírus com concentrações mil vezes maiores do que as 

encontradas em esgoto doméstico. Esses filtros foram operados continuamente por oito 

meses.  

 

Foi observado (McConnell et al., 1984) que as concentrações de reovírus no filtro 

decrescem com a profundidade do meio filtrante, ocorrendo a maior parte da remoção, 

superior a 70%, nos 42 cm iniciais da areia. Os pesquisadores encontraram remoção de 

reovírus acima de 99,99%, mostrando que a filtração lenta é altamente eficiente utilizando 

areia peneirada ou não peneirada. 

  

Estudos revelam que as remoções de microorganismos nos filtros lentos podem ter sua 

eficiência afetada por algumas variáveis, que podem ser classificadas em: 

 Parâmetros de projeto - taxa de filtração, tamanho do grão de areia, perda de carga, 

profundidade do meio filtrante; 

 Condições de operação - freqüência de limpeza, tempo de amadurecimento da 

camada biológica, variação da taxa de filtração; 
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 Variáveis ambientais - temperatura da água, qualidade da água bruta, tipo e 

concentração de microorganismos presentes, compostos orgânicos e suas concentrações. 

Esses aspectos são discutidos nos itens que se seguem. 

 

3.3.1 - Efeitos dos parâmetros de projeto 

 

Segundo Bellamy et al. (1985a), o aumento da taxa de filtração acarreta diminuição na 

eficiência de remoção de bactérias do grupo coliformes, de contagem de bactérias 

heterotróficas, de cistos de Giardia e turbidez. Entretanto, mesmo utilizando-se taxa de 9,6 

m
3
/ m

2
.d, valor máximo utilizado na pesquisa, os autores obtiveram alta eficiência de 

remoção, particularmente de cistos de Giardia, como pode ser constatado na Tabela 3.7. O 

estudo foi realizado com taxas de filtração de 0,96 m
3
/ m

2
.d; 2,88 m

3
/ m

2
.d e 9,6 m

3
/ m

2
.d. 

 

Tabela 3.7 – Efeito da taxa de filtração na porcentagem média das remoções de 

microorganismos por Bellamy et al. (1985a) – modificado 

Variáveis 

Número 

de 

Analises 

Faixa de 

Concentração na 

água natural 

Porcentagem de Remoção 

Filtro 1 

0,96  
m

3
/ m

2
.d 

Filtro 2 

2,88  
m

3
/ m

2
.d 

Filtro 3 

9,6  

m
3
/ m

2
.d 

Cistos de Giardia 222 50- 5075 cistos/L 99,991 99,994 99,981 

Coliformes Totais 243 
0 – 290000 

(UCF/100mL) 
99,96 99,67 98,98 

Coliformes Fecais 81 
0 – 35000 

(UCF/100mL) 
99,84 98,45 98,65 

Contagem Placas 

Padrão de Bactérias 
351 

10 - 10
9 

(UCF/100mL) 
91,40 89,47 87,99 

Turbidez 891 2,7 – 11 UT 39,18 32,14 27,24 

 

Fogel et al. (1993) e Schuler et al. (1991) encontraram resultados semelhantes quanto à 

taxa de filtração não provocar diferenças mensuráveis na eficiência de remoção de cistos 

de Giardia e oocistos de Cryptosporidium. 

 

Vieira (2002) relata que houve elevada remoção de oocistos de Cryptosporidium sp 

independente do sentido do escoamento usado na filtração lenta (ascendente ou 

descendente) e da taxa de filtração adotada (3m/d ou 6m/d), porém ressalta que o filtro 

lento ascendente operado com taxa de filtração de 3m/d destacou-se entre as demais 

opções por ter apresentado as menores concentrações em todos os parâmetros analisados 

nos efluentes dos filtros. 
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Bellamy et al. (1985b) sugerem que o uso de maior granulometria da areia implica em 

menor eficiência da filtração. Utilizando 3 filtros com areia de diâmetro efetivo (d10) igual 

a 0,615mm; 0,278mm; 0,128mm, os autores relataram resultados de remoção de 

coliformes totais de respectivamente 96%; 98,6% e 99,4%. Os autores observaram também 

que a concentração média de contagem de bactérias heterotróficas no efluente cresceu de 

470 organismos/mL com o uso do diâmetro de 0,287mm, para 1050 organismos/mL com o 

uso do diâmetro de 0,615mm. 

 

Apesar dos resultados de Bellamy et al. (1985b) demonstrarem que o tamanho dos grãos 

de areia tem alguma influência funcional na remoção de bactérias, a porcentagem de 

remoção de bactérias ainda foi alta quando o diâmetro de 0,615mm foi utilizado e a 

remoção de cistos de Giardia também não foi significativamente afetada pelo aumento do 

tamanho efetivo dos grãos de areia. Sendo assim, do ponto de vista da efetividade da 

remoção, o argumento de usar areia com granulometria menor não é forte, mas sob o ponto 

de vista econômico, é viável escolher granulometria mais fina, pois com maiores diâmetros 

o “schmutzdecke” penetra profundamente, necessitando retirar maior quantidade de areia, 

onerando os custos de operação.  

 

Bellamy et al. (1985b) observaram ainda que a espessura do meio filtrante exerce 

influência sobre a eficiência do filtro. Os autores reduziram a espessura da camada filtrante 

de um filtro para 0,48m, quando os demais tinham 0,97m. A remoção de coliformes em 

média foi de 97% para o filtro com 0,97m, caindo para 95% para o filtro de 0,48m. Na 

prática isso significa que a espessura do meio filtrante pode diminuir, devido às repetidas 

raspagens do “schmutzdecke”, até 0,48m sem que haja maiores prejuízos. Novamente a 

remoção de cistos de Giardia não sofre impactos negativos significativos na redução da 

profundidade do meio filtrante. 

 

A importância da espessura do meio filtrante foi pesquisada por Brito (2002) na remoção 

de Cryptosporidium sp pela filtração lenta em areia, em escala piloto, com sentido de 

escoamento descendente e ascendente. A espessura dos leitos filtrantes de cada filtro era de 

75cm. A pesquisadora relata que houve penetração de oocistos de Cryptosporidium sp. até 

60cm abaixo do topo do meio filtrante para o filtro lento descendente nas taxas de filtração 

de 3m/d e 6m/d. E para o filtro lento ascendente a penetração de oocistos de 
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Cryptosporidium sp. atingiu no leito filtrante, a partir da camada suporte, 60cm para a taxa 

de 6m/d e  45cm para a  taxa de 3m/d. 

 

McConnell et al. (1984), a partir dos resultados por eles encontrados, sugerem que a 

maturidade do filtro não afeta significativamente a distribuição de vírus no filtro lento. 

Entretanto, as amostras da distribuição de vírus retiradas ao longo de todo o comprimento 

do leito filtrante enfatizam a importância da profundidade do mesmo para a proteção das 

águas de abastecimento da contaminação viral, pois sendo a camada filtrante mais extensa, 

proporciona maior tempo de residência do microorganismo dentro do leito filtrante, 

aumentando as chances de ser inativado. 

 

3.3.2 - Efeitos das condições de operação 

 

As condições de operações incluem: início do funcionamento do filtro, freqüência de 

raspagem, amadurecimento da biopopulação dentro do meio filtrante, a idade e o tipo do 

“schmutzdecke”. 

 

No início do funcionamento do filtro lento, a principal preocupação é a ausência da 

população microbiana. Desse modo, a eficiência é baixa no início da operação, 

aumentando com o amadurecimento do filtro. 

  

Bellamy et al. (1985b) pesquisaram três níveis de atividade biológica. Para tal, um filtro 

foi operado tendo o desenvolvimento da atividade biológica normal, a partir da 

alimentação com água bruta do reservatório “Horsetooth”. Em outro se provocou a 

minimização do crescimento da população microbiológica com aplicação de 5 mg/L de 

cloro residual entre carreiras experimentais. No terceiro filtro um rápido amadurecimento 

foi provocado com adição contínua de esgoto sintético estéril.  

 

A partir dos resultados de remoção de coliformes e cistos de Giardia, Bellamy e 

colaboradores observaram que prevalecendo as mesmas condições operacionais, o filtro 

piloto teve sua atividade biológica inibida com cloro e apresentou remoção de coliformes 

de 60%, o filtro com amadurecimento natural apresentou média de remoção de coliformes 

em torno de 98% e no que foi adicionada matéria orgânica e nutriente a remoção de 
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coliforme atingiu 99,9%. Porém a remoção de cistos de Giardia foi de 98% mesmo quando 

a areia é nova e superior a 98% em situações adversas.  

 

Brito (2002) estudou a influência do amadurecimento e formação da “schmutzdecke” na 

eficiência de remoção de Cryptosporidium sp. por filtração lenta em areia. A pesquisadora 

relata que a “schmutzdecke” parece apresentar papel efetivo na remoção de oocistos 

apenas quando bem desenvolvida. 

 

O mais importante fator de impacto na eficiência do filtro com relação à raspagem parece 

não ser a remoção do “schmutzdecke” propriamente dita, mas a necessidade de rebaixar o 

nível da água do filtro para executar essa tarefa, que causa a desestabilização da população 

microbiológica (Hendricks e Bellamy, 1991). Entretanto, os efeitos da raspagem não 

acarretaram prejuízo aos excelentes resultados obtidos pela filtração lenta, para cistos de 

Giardia, oocistos de Cryptosporidium e vírus (Bellamy et al., 1985a e 1985b; Schuler et 

al., 1991; Timms et al., 1995; Mcconnell et al., 1984).  

 

3.3.3 - Efeito das condições do ambiente e da qualidade da água 

 

Filtros operando com temperaturas de 17ºC, 5ºC e 2ºC foram testados na experiência por 

Bellamy et al. (1985b). Os resultados revelaram que há decréscimo na remoção de 

bactérias coliformes totais e de bactérias heterotróficas conforme a temperatura vai 

diminuindo, o mesmo não ocorre com a remoção de cistos de Giardia. Todos os filtros 

tinham a população microbiológica amadurecida. Para as bactérias coliformes, observou-se 

uma remoção de 97% à 17 ºC e de 87% à 5 ºC. As contagens de bactérias heterotróficas no 

efluente são 100 vezes maiores à 2ºC do que a 17ºC. 

 

A maioria dos resultados que correlaciona a concentração de bactérias no efluente e no 

afluente mostra que os mesmos são diretamente proporcionais, ou seja, a concentração no 

efluente cresce com o aumento da concentração no afluente. Na Figura 3.4, Bellamy et al. 

(1985a) mostram que mesmo havendo correlação entre as concentrações do afluente e do 

efluente, baixa concentração de coliforme na água bruta pode ser esperada. 
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Figura 3.4 - Concentração de coliformes do efluente em função da concentração do 

afluente (Bellamy et al., 1985a - modificado) 

 

3.4 – CORRELAÇÃO ENTRE TURBIDEZ E CISTOS DE PROTOZOÁRIOS 

 

A identificação e quantificação de cistos de Giardia e oocistos de Cryptosporidium é uma 

tarefa difícil, que exige equipamentos e procedimentos especiais, além de pessoal treinado. 

Assim, a importância de associar os parâmetros físicos de qualidade da água à presença de 

cistos de protozoários reside em utilizar essas características como subsídio para avaliar o 

risco de ocorrência desses patógenos na água sem necessariamente quantificar diretamente 

esses patógenos. Nesse sentido, várias pesquisas foram realizadas com o objetivo de 

avaliar a existência de correlação entre contagem de partículas, turbidez, oocistos de 

Cryptosporidium e cistos de Giardia.  

 

Dentre os fatores envolvidos na mensuração da qualidade da água, a turbidez é um 

importante parâmetro, pois a sua determinação é feita através de métodos simples, rápidos 

e de baixo custo. Sendo, portanto, um exame trivial realizado nas estações de tratamento de 

água. Além disso, sabe-se que as partículas em suspensão que deixam túrbida a água 

servem de abrigo aos microorganismos patogênicos. São essas as razões que movem 

estudos com esse parâmetro com o propósito de relacionar a remoção de turbidez à 

remoção de protozoários. 
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De acordo com o Ministério da Saúde, Portaria 518 (Brasil, 2004), para garantir a 

qualidade microbiológica da água, a turbidez em 95% das amostras analisadas após o 

processo de filtração lenta não deve exceder a 2,0 UT. No entanto, LeChevalier et al. 

(1991a e 1991b), quando avaliaram 66 instalações de tratamento de água, 14 nos Estados 

Unidos e 1 no Canadá, coletaram 82 amostras de água filtrada (14 amostras de filtro rápido 

de areia, 12 de meio duplo, 23 de meio misto e 33 carbono ativo granular) com o objetivo 

de verificar a ocorrência e distribuição de cistos de Giardia e oocistos de Cryptosporidium 

ssp. em águas brutas superficiais e filtradas, encontraram valor médio de turbidez de 0,19 

UT em águas filtradas em que a presença dos parasitas foi positiva. Os autores sugerem 

que a garantia da efetiva segurança seria obtida com a turbidez de 0,1 UT na água filtrada. 

 

LeChevallier et al. (1991a) encontraram uma correlação estatística significativa, com 

coeficiente de correlação de 0,748 entre densidades de oocistos de Cryptosporidium e 

valores de turbidez de 85 amostras de água bruta coletadas em diferentes estações de 

tratamento de água dos Estados Unidos. A Figura 3.5 apresenta esses resultados. 

Igualmente uma correlação significativa foi encontrada entre densidades de cistos de 

Giardia e coliformes fecais e coliformes totais, com coeficientes de 0,702 e 0,656 

respectivamente.  

 

 

Figura 3.5 – Relação entre valores de turbidez e densidades de oocistos de 

Criptosporidium (LeChevallier et al., 1991a) 
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Na pesquisa com água filtrada, LeChevallier et al. (1991b) não obtiveram resultado 

estatisticamente expressivo de correlação entre a remoção de turbidez e a remoção de 

Giardia spp.  Quanto a oocistos de Cryptosporidium, houve correlação positiva, mas pouco 

significativa, o coeficiente foi de 0,412, como mostrado na Figura 3.6. Entretanto, quando 

 as instalações de tratamento foram analisadas individualmente, essa correlação melhora, 

como pode ser visto na Figura 3.7 para uma instalação identificada como Planta 307, cujo 

coeficiente de correlação foi de 0,847. Dando continuidade à pesquisa nessa área, 

LeChevalier et al. (1992) encontraram resultados similares. 

 

Ainda na pesquisa, LeChevalier et al. (1991b) observaram correlação significativa entre a 

remoção de partículas na faixa de 5 a 15 m e remoção de Giardia spp., com coeficiente de 

correlação de 0,822, e remoção de Cryptosporidium spp, com coeficiente de 0,830. As 

boas correlações encontradas pelos pesquisadores podem estar relacionadas ao fato da 

escolha da faixa de tamanho das partículas que, em grande parte, contempla a faixa do 

tamanho dos oocistos de Cryptosporidium (2 a 6 mm) e dos cistos de Giardia (8 a 14 mm). 

 

 
 

Figura 3.6 – Relação entre remoção de turbidez e remoção de oocistos de 

Criptosporidium (LeChevallier et al., 1991b) 
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De um total de 85 amostras de água bruta analisadas por LeChevalier et al. (1991a), cistos 

de Giardia spp. foram detectados em 81% das mesmas, com níveis variando de 0,04 a 66 

cistos/L. Oocistos de Cryptosporidium ssp. foram detectados em 87% das amostras, 

apresentando valores entre 0,07 a 484 oocistos/L. Quando se considera tanto a presença de 

cistos de Giardia e oocistos de Cryptosporidium, 97% do total das amostras de água bruta 

apresentaram contaminação. Nas amostras de água filtrada, LeChevalier et al. (1991b), 82 

no total, 17% apresentaram Giardia com níveis de 0,29 a 64 cistos/L, e 27% 

Cryptosporidium ssp., variando de 0,13 a 0,48 oocistos/L. Quanto à presença de um, ou 

ambos os organismos, eram positivas 39% das amostras.  

 

LeChevalier et al. (1991a) relatam que há um consenso entre os pesquisadores que os 

elevados níveis dos protozoários nas fontes de água são devidos ao recebimento de 

efluentes de esgoto nos corpos de água, sendo Giardia atribuída a entradas pontuais e 

Cryptosporidium a não pontuais. Os resultados das pesquisas de LeChevalier et al. (1991a; 

1991b e 1992) mostraram que cistos e oocistos estão amplamente disseminados no 

ambiente aquático. LeChevalier et al. (1992) desenvolveram o estudo em três locais 

distintos, com níveis de poluição alto, médio e ausente. Foram detectados cistos de Giardia 

e oocistos de Cryptosporidium em todas as bacias examinadas, em níveis característicos 

das concentrações de coliforme fecal de cada bacia. 

 

Figura 3.7 – Relação entre remoção de turbidez remoção de oocistos de 

Criptosporidium para o local Planta 307 (LeChevallier et al., 1991b) 
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Alguns poucos pesquisadores buscaram avaliar a existência de correlação entre turbidez e 

cistos de protozoários em diferentes processos de separação sólido-líquido, tais como 

sedimentação, flotação, filtração rápida. A Tabela 3.8 apresenta uma lista de alguns desses 

trabalhos. É comum avaliar-se também a existência de correlação entre cistos e oocistos de 

protozoários e distribuição de tamanho de partículas. 

 

Tabela 3.8 – Trabalhos sobre a existência de correlação entre turbidez e (cistos e oocistos) 

de protozoários em diferentes processos de tratamento 

Referência Processo Escala Existência de correlação 

Nieminski e Ongerth 

(1995) 

Convencional e 

Filtração Direta 

Real  

e Piloto 

Os autores não encontraram correlação 

entre remoção de cistos de Giardia e 

oocistos de Cryptosporidium e remoção 

de turbidez, porém encontraram alta 

correlação entre remoção desses cistos 

e oocistos com partículas inorgânicas 

de tamanho similar. 

Plummer et al. 

(1995) 

Flotação e 

Sedimentação 
Bancada 

Observaram que a flotação é mais 

eficiente que a sedimentação na 

remoção de oocistos e encontraram 

correlação entre o percentual de 

remoção de turbidez e de remoção 

logarítmica de oocistos (coeficiente de 

correlação de 0,7). 

Swertfeger et al. 

(1999) 

Filtração rápida 

em areia, 

areia e antracito 

Piloto 

Obtiveram remoção de turbidez e de 

partículas inferior à remoção de 

protozoários. 

Kim et al. (2004) Filtração direta Piloto 

Investigaram a utilização de partículas 

artificiais de tamanho similar aos 

oocistos para uso como parâmetro 

substitutivo na avaliação da remoção 

desses oocistos. Os autores 

encontraram correlação superior a 85%, 

indicando que tais partículas podem ser 

usadas na avaliação da eficiência dos 

tratamentos.    

Ladeia (2004) Filtração rápida Piloto 

Encontrou boas correlações entre 

oocistos de Cryptosporidium sp.e 

turbidez na água bruta (mananciais 

superficiais e água afluente a Estação 

de Tratamento de Água). Na água 

filtrada não foi possível verificar a 

correlação, visto que não foi detectável 

a presença de oocistos do protozoário 

na água efluente dos filtros. 
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Fogel et al. (1993) reportaram uma associação qualitativa entre os dados de remoção de 

turbidez, coliformes e cistos de Giardia na filtração lenta. Esses autores sugerem que, em 

pesquisas em que as análises da remoção de cistos de Giardia por filtração lenta não 

puderem ser avaliadas, as medidas das reduções de turbidez, coliformes totais e fecais 

podem proporcionar uma indicação qualitativa da efetividade do filtro. 

 

No Brasil, Vieira (2002) não observou correlação entre valores de cistos de Giardia e 

oocistos de Cryptosporidium e o parâmetro turbidez. As melhores correlações obtidas 

foram com esporos anaeróbios e também com os indicadores tradicionais, E. coli e 

coliformes totais. 

 

A carência de trabalhos avaliando os aspectos de correlação e os resultados contraditórios 

obtidos nos poucos trabalhos realizados sugerem a importância de se investir em estudos 

nesse tema. 
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4 – METODOLOGIA 

 

O trabalho foi realizado na instalação piloto de filtração lenta existente no Laboratório de 

Análise de Águas (LAA) do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental (ENC) da 

Universidade de Brasília (UnB), que foi originalmente montada como parte do trabalho 

desenvolvido por Teixeira (2003). 

 

Os filtros piloto foram abastecidos com água procedente do Lago Paranoá. Durante os 

experimentos, essa água foi periodicamente inoculada com o indicador Clostridium 

perfringens e com oocistos de Cryptosporidium parvum. Dessa forma, as variáveis 

microbiológicas analisadas no trabalho foram um indicador, a bactéria Clostridium 

perfringers, oocistos do protozoário Cryptosporidium parvum e as bactérias do grupo 

coliforme, incluindo a Escherichia coli. Também foram analisadas as características físico-

químicas por meio dos parâmetros turbidez, pH, alcalinidade, temperatura e clorofila-a. 

 

4.1 – INSTALAÇÃO EXPERIMENTAL 

 

A instalação piloto era constituída de um reservatório de alimentação de água bruta, uma 

bomba para alimentar o reservatório de nível constante para minimização da variação de 

vazão de alimentação dos filtros, uma bomba peristáltica de cabeçote duplo para alimentar 

os filtros com vazões similares, dois filtros lentos de areia e dois reservatórios de água 

filtrada. A Figura 4.1 apresenta a configuração da instalação piloto e a Figura 4.2 fornece 

uma visão geral do sistema piloto de filtração lenta em operação. 

 

As colunas de filtração foram confeccionadas em material acrílico com 2m de 

comprimento, diâmetro interno de 0,15m e espessura de parede de 5mm. O meio filtrante, 

seguindo as recomendações da literatura (Bellamy et al., 1985a; Haarhoff e Cleasby, 1991; 

Di Bernardo, 1993b; Jellison et al., 2000) para remoção mais eficiente de oocistos de 

Cryptosporidium, consistiu de areia com diâmetro efetivo de 0,27mm, coeficiente de 

uniformidade 1,85 e espessura de 0,90m. 
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Figura 4.1 – Esquema da instalação piloto de filtração lenta (cotas em cm; sem escala) 

 

 

 

Figura 4.2 – Vista geral da instalação piloto de filtração lenta 
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A camada suporte foi estruturada em conformidade com os parâmetros recomendados na 

literatura, contendo pedregulho com granulometria na faixa de 1,4 a 31mm (Di Bernardo, 

1993) e espessura de 0,30m (Bellamy et al., 1985a; Haarhoff e Cleasby, 1991; Di 

Bernardo, 1993b; Jellison et al., 2000). 

 

Os filtros foram operados em paralelo e em regime contínuo, para ser possível verificar a 

reprodutibilidade dos resultados. A taxa de filtração adotada foi de 3 m
3
/m

2
.d, dentro da 

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

2
.d sugerida por Haarhoff e Cleasby (1991) entre outros autores. 

Essa taxa foi mantida constante e o nível de água sobre o meio filtrante era variável.  

 

Nas colunas de filtração foram posicionados nove pontos de tomadas de pressão, sendo 

oito ao longo do meio filtrante e um na camada suporte. O objetivo desses pontos foi aferir 

a evolução da perda de carga e a retenção das impurezas em diferentes profundidades do 

filtro. A Figura 4.3 apresenta um esquema dos filtros com as posições das tomadas de 

pressão. A carga hidráulica limite disponível para operação dos filtros era de 0,75m. 

 

Figura 4.3 – Detalhe das tomadas de pressão dos filtros lentos (cotas em cm; sem escala) 

 

A Tabela 4.1 mostra um resumo dos parâmetros operacionais e de projeto que foram 

adotados no trabalho.  
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Tabela 4.1 – Parâmetros de projeto dos filtros da Instalação Piloto 

Parâmetro Valor 

Diâmetro interno do filtro (m) 0,15 

Comprimento do filtro (m) 2,00 

Espessura do meio filtrante (m) 0,90 

Diâmetro efetivo da areia (mm) 0,27 

Coeficiente de uniformidade da areia 1,85 

Espessura da camada suporte (m) 0,30 

Diâmetro do pedregulho na camada suporte (mm) Faixa de 1,4 a 31 

Taxa de Filtração (m
3
/ m

2
.d) 3 

 

 

4.2 – DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO EXPERIMENTAL 

 

A pesquisa foi realizada em três fases, sendo uma preliminar e as duas outras para o estudo 

da remoção de microorganismos. As fases experimentais são detalhadas a seguir. 

 

Fase 1 – Montagem dos filtros e testes preliminares 

 

Corresponde ao período destinado à preparação do meio granular para a montagem dos 

filtros, determinação do tempo de detenção no meio filtrante e familiarização com a técnica 

de análise da bactéria Clostridium perfringens e demais parâmetros analisados (coliformes 

totais, Escherichia coli, turbidez, pH, alcalinidade, temperatura e clorofila-a). 

 

Antes do preenchimento dos filtros, a areia foi peneirada e separada por faixas 

granulométricas. Posteriormente, as frações foram lavadas e colocadas na estufa a 105ºC 

por cerca de dois dias. Esse procedimento de secagem auxilia na remoção de resíduos de 

matéria orgânica aderida aos grãos. 

 

Com base na densidade da areia e no volume a ser preenchido, foi determinada a massa 

total de areia a ser usada para o preenchimento dos filtros. Utilizando-se uma curva 

granulométrica idealizada, foram definidas as massas de cada faixa granulométrica de areia 
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necessária para atingir o tamanho efetivo e o coeficiente de uniformidade desejado (ver 

Tabela 4.1). 

 

As frações de areia foram reunidas, homogeneizadas, em seguida a mistura de areia final 

foi levemente umedecida e então colocada nas colunas de acrílico. Os filtros foram 

operados por alguns dias com água destilada em fluxo ascendente. Esses procedimentos 

ajudam a evitar que a areia sofra uma estratificação acentuada, minimizam a presença de ar 

nos interstícios do meio filtrante e, como conseqüência, reduzem a ocorrência de caminhos 

preferenciais, além de permitirem a remoção de possíveis sujeiras ainda presentes nos 

grãos de areia.   

 

Com o filtro limpo, foi então realizada a determinação do tempo de detenção da água no 

meio filtrante, utilizando-se uma solução de NaCl (traçador salino) que foi adicionada à 

água destilada afluente ao filtro lento. Conhecendo-se a condutividade da água afluente e 

monitorando a condutividade da água filtrada foi possível verificar o tempo necessário para 

a frente salina atravessar o meio granular. O íon cloreto é adequado para a realização desse 

teste, pois não tende a ser adsorvido pela areia. 

 

Após a determinação do tempo de detenção, os filtros foram colocados em operação com 

água do lago Paranoá para a realização de testes preliminares. Foram executados 

experimentos com Clostridium perfringens com a finalidade de permitir a familiarização 

com os métodos de análises da bactéria Clostridium perfringens, coliformes totais, 

Escherichia coli, turbidez, pH, alcalinidade, temperatura e clorofila-a.  

 

Fase 2 – Experimentos com o indicador Clostridium perfringens. 

 

Essa fase experimental foi subdividida em duas etapas. A primeira etapa (Etapa 1) 

corresponde ao período de amadurecimento dos filtros. Nessa etapa, os filtros foram 

alimentados exclusivamente com água do lago Paranoá (água base), e o grau de 

amadurecimento foi avaliado por meio das análises diárias de turbidez, coliformes totais e 

Escherichia coli na água bruta e filtrada. O filtro foi considerado maduro quando os 

valores de coliformes e turbidez na água filtrada apresentaram pequenas variações. Esse 

etapa durou onze dias. 
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Na Etapa 2, que se iniciou logo após o amadurecimento dos filtros lentos, a água do lago 

Paranoá foi inoculada, periodicamente, com a bactéria Clostridium perfringens, cepa 

ATCC 13124 adquirida na Fundação André Tosello. A finalidade da Etapa 2 foi avaliar a 

eficiência de remoção dessa bactéria pelos filtros lentos e a reprodutibilidade dos 

resultados.  

 

A concentração da cepa de Clostridium perfringens na água de alimentação dos filtros foi 

da ordem de 10
2
 org/100mL. Essa concentração foi selecionada com base no trabalho de 

Teixeira (2003) e por estar na mesma ordem de grandeza a ser utilizada para o protozoário 

Cryptosporidium parvum na Fase 3 do trabalho. Dessa forma seria possível averiguar se há 

correlação entre os microorganismos. 

 

Com o objetivo de avaliar também a eficiência dos filtros lentos de areia na remoção de 

elevadas concentrações de Clostridium perfringens, alguns experimentos foram realizados 

com água contendo concentração da ordem de 10
3
 organismos/100mL. 

 

Ao término da Etapa 2, os filtros atingiram a perda de carga máxima, sendo necessário 

executar a limpeza dos mesmos. Para isso, foi retirada uma camada de aproximadamente 3 

centímetros, conforme sugere a literatura (Di Bernardo, 1993 entre outros). Após a 

limpeza, os filtros foram abastecidos com água destilada por dois dias para substituir toda a 

água base contida no meio filtrante e na camada suporte e assim minimizar o 

desenvolvimento da comunidade biológica. Em seguida os filtros foram mantidos em 

repouso até o início da Fase 3. 

 

Fase 3 – Experimentos com o protozoário Cryptosporidium e o indicador Clostridium 

perfringens. 

 

O objetivo principal da Fase 3 foi avaliar a capacidade dos filtros lentos em areia de 

remover oocistos de Cryptosporidium parvum.  

 

Similarmente à Fase 2, a Fase 3 foi desenvolvida em 2 etapas, sendo a primeira o 

reamadurecimento dos filtros e a segunda, a etapa de inoculação de microorganismos. A 

verificação do grau de amadurecimento dos filtros baseou-se, como na Fase 2, nos valores 

de turbidez e coliformes na água filtrada e teve duração de 11 dias. 
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Na etapa 2, a água base foi inoculada, periodicamente, com oocistos de Cryptosporidium 

parvum e, em dois momentos, foi concomitantemente inoculada com bactérias Clostridium 

perfringens. 

 

Para definir as concentrações de oocistos a serem utilizados na água de alimentação dos 

filtros durante os picos de contaminação, bem como a duração dos picos, levou-se em 

consideração a recuperação obtida no procedimento para a determinação de oocistos (ver 

item 4.3), os valores de eficiência relatados na literatura e obtidos nos experimentos da 

Fase 2. Além disso, consideraram-se as experiências relatadas por Schuler et al. (1991), 

Ongerth e Pecoraro (1995) e Vieira (2002). Dessa forma, as concentrações dos 

microorganismos adicionados a água base foram tais que a água afluente aos filtros 

continha 10
2

 organismos/litro. 

 

A duração dos picos, ou seja, o período em que a água afluente ao filtro era inoculada com 

os microorganismos, foi de 12 horas. Esse período garante suficiente volume de água 

filtrada para proceder a quantificação de oocistos de Cryptosporidium parvum e ao mesmo 

tempo reduz a necessidade de manipulação de água contendo oocistos e, portanto minimiza 

o risco de contaminação de pessoal trabalhando no laboratório. 

 

Embora o pico de contaminação tivesse duração de 12 horas, optou-se por coletar um 

volume de água filtrada equivalente a 10 horas de operação dos filtros. Isso porque a água 

filtrada equivalente a 1ª e 12ª horas de operação era descartada para minimizar uma 

possível mistura com água base não contaminada. Considerando-se a taxa de filtração 

adotada, 3 m
3
/m

2
.dia, e a área de cada filtro piloto, o volume de água filtrada coletada para 

detecção de oocistos era de aproximadamente 21L. 

 

Exemplificando o raciocínio feito para a definição da concentração e duração do pico: Se 

500 oocistos/litro fossem alimentados ao filtro e esse apresentasse uma remoção de 3 log, a 

água filtrada conteria 0,5 oocistos/litro. Em 21 litros de água filtrada estariam presentes 

10,5 oocistos. Considerando uma recuperação da ordem de 40% no procedimento de 

concentração e separação, ainda se disporiam de 4,2 oocistos para serem identificados nas 

lâminas de contagem. 
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O uso de concentrações elevadas de oocistos na água de alimentação dos filtros, embora se 

distancie das situações mais comuns, permite uma avaliação mais efetiva da eficiência de 

remoção dos filtros. A utilização de menores concentrações de oocistos poderia promover 

resultado de eficiência de filtração maior, face à dificuldade do método de determinação 

dos oocistos e à perda no processo de concentração e separação nas amostras. 

 

Os oocistos de Cryptosporidium parvum foram adquiridos do Laboratório de Parasitologia 

da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro (FMTM). Os oocistos foram obtidos de 

fezes de cabritos recém-nascidos contaminados propositadamente com oocistos viáveis do 

organismo. A eliminação dos oocistos nas fezes, em média, inicia-se no terceiro ou quarto 

dia após a inoculação (Vieira, 2002). 

 

Os resíduos gerados nas etapas de concentração e preparação das lâminas, bem como os 

demais resíduos produzidos durante os dias de inoculações foram reunidos e submetidos à 

desinfecção utilizando cloro livre. A concentração utilizada foi superior a 80 mg/L, por um 

tempo de contato de vários dias. Segundo estudo de Korich et al. (1990), com 

concentrações superiores a 80 mg/L de cloro livre e tempo de detenção superiores a 90 

minutos se garante a inativação desses microorganismos. Só então foram descartados no 

coletor de esgoto público. 

 

4.3 – MONITORAMENTO DOS FILTROS 

 

O controle da vazão afluente aos filtros lentos é fundamental, pois tanto a eficiência dos 

filtros, particularmente no que tange à remoção de microorganismos patogênicos, como o 

desenvolvimento da perda de carga, dependem da taxa de aplicação adotada. A vazão era 

monitorada duas vezes ao dia, fazendo-se a correção quando necessário. A medida era 

realizada utilizando-se uma proveta, a qual era colocada na entrada da alimentação dos 

filtros e por meio de um cronômetro era verificado se o valor da vazão estava em 37 

mL/min. 

 

A temperatura tem sido citada em diversas pesquisas como sendo um fator importante no 

desenvolvimento da atividade biológica. No presente trabalho a temperatura da água bruta 

e nos filtros lentos foi monitorada diariamente. 
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A leitura da pressão nos piezômetros instalados ao longo do meio granular e as análises das 

características físico-químicas turbidez e pH e das variáveis microbiológicas coliformes 

totais e Escherichia coli da água bruta e da água filtrada para ambos os filtros eram 

também realizadas diariamente ao longo do tempo de operação dos filtros.  

 

A clorofila-a da água bruta, assim como a alcalinidade tanto da água de alimentação dos 

filtros quanto da água filtrada foram monitoradas nos dias de inoculações de 

microorganismos na Etapa 2 das Fases 2 e 3. 

 

O reservatório que alimentava simultaneamente os filtros era abastecido diariamente, com 

água base (água do lago Paranoá), no horário entre 8:00 e às 9:00 horas. Durante as duas 

etapas da Fase 2 e 3, as análises rotineiras (turbidez, pH, coliformes totais, E. coli e 

temperatura) da água bruta eram realizadas diariamente, logo após o reservatório ser 

abastecido. As análises correspondentes de cada parâmetro para os dois filtros eram 

realizadas após o tempo de detenção da água no meio granular (sete horas e trinta minutos 

após a coleta das amostras de água bruta). 

  

Em cada período de inoculação de Clostridium perfringens foram coletadas amostras da 

água bruta imediatamente após a inoculação, tempo inicial (t0), após uma hora do tempo 

inicial (t0+1) e após duas horas (t0+2). Considerando o tempo de detenção da água no meio 

granular (td) foram coletadas para a água filtrada em td, após uma hora do tempo de 

detenção, determinada na Fase 1 (td+1) e após duas horas (td+2). O objetivo desse 

procedimento foi garantir que as análises dos parâmetros de qualidade da água fossem 

relativas a uma mesma fração de água afluente. Para a avaliação do decaimento natural 

desse indicador, foram coletadas amostras da água bruta também nos tempos td, td+1, td+2. 

 

A freqüência das inoculações da bactéria Clostridium perfringens durante a Fase 

experimental 2 foi de 1 a 2 vezes por semana, com duração de 10 horas. A baixa 

periodicidade está associada ao longo tempo despendido tanto na preparação para 

realização dos ensaios com a bactéria Clostridium perfringens como em sua análise. A 

limitada duração do pico de contaminação tem como principal motivo o fato dos filtros 

apresentarem uma elevação na perda de carga no dia da inoculação e, em média, nos três 

dias consecutivos. Esse aspecto é abordado no item 5.2.2 do Capítulo 5 (Apresentação de 

Resultados e Discussão).  
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Na Fase experimental 2, foram realizadas cinco inoculações com a concentração da ordem 

de 10
2
 organismos/100mL da bactéria Clostridium perfringens e quatro inoculações com a 

concentração da ordem de 10
3
 organismos/100mL.

 
 

 

Na Fase experimental 3 foram feitas quatro inoculações de oocistos de Cryptosporidium 

parvum, sendo que nas duas últimas experiências também foi adicionada 

concomitantemente a bactéria Clostridium perfringens. Esse número limitado de 

inoculações com oocistos foi devido à limitação de tempo para execução do trabalho. Por 

sua vez, a limitação de tempo foi devida ao período despendido na implementação do 

método de detecção de oocistos de Cryptosporidium. 

 

Para a detecção dos oocistos de Cryptosporidium parvum em cada inoculação, foi coletada 

amostra da água bruta no tempo inicial (t0) e, após o tempo de detenção (td), foram 

coletados continuamente os efluentes dos filtros lentos por um período de 10 horas. Para 

verificar se havia decaimento natural do protozoário no tempo de detenção da água no 

meio granular, em duas das quatro inoculações de oocistos, foi coletada para análise 

amostra de água bruta imediatamente após o tempo de detenção (td). O procedimento de 

amostragem para Clostridium perfringens, coliformes totais, E. coli e demais parâmetros 

era similar ao da Fase 2. 

 

A Figura 4.4 apresenta um esquema das Fases experimentais 2 e 3 e respectivas condições 

avaliadas. 

 

Os métodos de determinação da maioria dos parâmetros físico-químicos e os de 

quantificação de coliformes totais e E. coli foram baseados no Standard Methods (APHA, 

AWWA e WEF, 1999). Para coliformes totais e Escherichia coli utilizou-se o método do 

substrato cromogênico ONPG–MUG, na sua versão patenteada, Colilert, já a análise de 

clorofila-a foi realizada pela extração em clorofórmio-metanol com leitura de absorbância 

segundo proposto por Wood, 1985.  

 

Para a detecção da bactéria Clostridium perfringens, foi utilizado o método dos tubos 

múltiplos, segundo rotina proposta pela Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental de São Paulo – CETESB (CETESB, 1993) e para a identificação dos oocistos 



 43 

do protozoário Cryptosporidium parvum se utilizou o método 1623 padronizado e validado 

pela Agência de Proteção Ambiental Americana (USEPA, 2001). 

 

Fase 1
Etapa

Preliminar

Meio Granular

Testes Preliminares

Fase 2

Etapa 1

(Amadurecimento)

Etapa 2

(Taxa 3 m/d)

102 Clostridium

perfringens/ 100mL

(5 repetições)

103 Clostridium

perfringens/ 100mL

(4 repetições)

Fase 3

Etapa 1

(Amadurecimento)

Etapa 2

(Taxa 3 m/d)

102 Cryptosporidium

parvum/ L

(4 repetições)

101 Clostridium

perfringens/ 100mL

(2 repetições)  

Figura 4.4 - Esquema das Fases experimentais 2 e 3 e respectivas condições avaliadas 

 

Os métodos adotados para a análise dos parâmetros estão apresentados na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 – Métodos de análise de água adotados no trabalho 

Parâmetro  Método de Determinação 

Turbidez Nefelométrico 

PH Potenciométrico 

Alcalinidade Titulométrico 

Temperatura (ºC) Termômetro digital 

Perda de carga Nível piezométrico 

Coliformes totais e E. coli substrato cromogênico ONPG–MUG 

Clorofila-a extração em clorofórmio-metanol com leitura de absorbância 

Clostridium perfringens método dos tubos múltiplos (redução do sulfito) 

Cryptosporidium parvum método 1623 para Cryptosporidium sp. e Giardia sp. 
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O método de detecção para a bactéria Clostridium perfringens se realiza em ensaios 

presuntivo e confirmativo. No ensaio presuntivo, feito em meio diferencial enriquecido 

para clostrídios e contendo sulfito, as amostras são inoculadas nos tubos e incubadas a 

35ºC durante 48 horas em condições de anaerobiose. Após esse período, o enegrecimento 

do meio, resultante da redução do sulfito, era uma prova positiva da presença dos 

clostrídios na amostra.  

 

No ensaio confirmativo, os tubos positivos do ensaio presuntivo são inoculados em leite 

tornassolado e incubados a 35ºC durante 48 horas, também em condições de anaerobiose. 

O resultado positivo era indicado pela formação, concomitantemente, de coágulos do leite, 

produção de ácido (leite fica róseo, esbranquiçado) e produção de gás. 

 

Durante a realização dos testes preliminares para a bactéria Clostridium perfringens (Fase 

1) os resultados obtidos no ensaio presuntivo apresentaram sempre similaridade quando 

realizado o ensaio confirmativo. Teixeira (2003) também obteve resultados semelhantes 

durante os experimentos com Clostridium perfringens. Diante do exposto e ainda devido o 

longo tempo necessário para realização da análise completa de Clostridium perfringens 

(ensaio presuntivo e confirmativo), para as demais Fases do estudo em questão somente foi 

executado o ensaio presuntivo. 

 

Segundo Toze (1999), o método de detecção ideal para um determinado patógeno deve ser 

rápido, ter alta sensibilidade, elevada exatidão, ser fácil de realizar, capaz de ser feito 

várias vezes e barato. Atualmente, nenhum método para a detecção de Cryptosporidium 

satisfaz essas exigências. 

 

O método 1623 para Cryptosporidium sp. e Giardia sp. (USEPA, 2001) consiste na 

filtração, eluição, concentração, separação imunomagnética dos oocistos e utilização de 

anticorpos fluorescentes e corante DAPI (4’, 6 – diamidino-2-fenilindol ou 

diaminofenilidona), para identificação microscópica e contagem de cistos de Giardia e 

oocistos de Cryptosporidium. 

 

No presente trabalho, coletaram-se, em média, 2 L de água bruta e 21 L da água filtrada de 

cada filtro que foram concentrados por filtração, eluição, centrifugação e separação 

imunomagnética. 
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Para a filtração das amostras foi utilizado o sistema Filta-Max
TM

, da IDEXX. Nesse 

sistema, a amostra é forçada a passar, com o auxílio de uma bomba, por um filtro 

constituído de múltiplas camadas de espuma comprimidas, onde os oocistos devem ficar 

retidos. A vazão de bombeamento adotada foi, em média, de 2 litros por minutos. Durante 

esse processo, a pressão operacional foi controlada, permanecendo na faixa recomendada 

pelo fabricante entre 0,5 kgf/cm
2
 e 5 kgf/cm

2
. A Figura 4.5 mostra os equipamentos 

utilizados na filtração das amostras.  

 

 

 

O filtro contendo Cryptosporidium parvum e outras impurezas era expandido, lavado e 

eluido de acordo com o descrito no protocolo sugerido pelo fabricante. Resumidamente, o 

filtro era transferido para a estação de lavagem que consiste de dois compartimentos em 

acrílico, um deles, o inferior, era dotado de uma membrana filtrante (retenção de 3 

micrometros) e de saída de material filtrado. Esses compartimentos eram colocados em 

uma base, para a concentração. Era adicionado um volume de 600 ml de solução tampão 

de fosfato com 0,01% de Tween 20 (PBST) que era utilizado para fazer a lavagem do filtro 

agora expandido e eluição dos oocistos. Por meio de um processo de descompressão e 

compressão da espuma, eram extraídos os oocistos de Cryptosporidium parvum.  A Figura 

4.6 apresenta o equipamento de lavagem do filtro para eluição dos oocistos e a Figura 4.7 

mostra o cartucho do filtro com as espumas comprimidas à esquerda e expandidas à direita. 

 

  

 

 

 

Figura 4.5 – Filtração da amostra 
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A solução resultante da lavagem do filtro contida no módulo inferior do sistema de 

lavagem, após desconectada, é mantida sob agitação magnética das partículas, e é 

submetida a vácuo. Dessa forma, o volume da solução é reduzido para aproximadamente 

20 mL a 25 mL. Os processos de lavagem e eluição são repetidos duas vezes para garantir 

a total extração dos oocistos do filtro de espumas. Os aparelhos de agitação magnética das 

partículas e da amostra submetida a vácuo são mostrados na Figura 4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 – Amostra submetida a 

vácuo 

 

 

Figura 4.7 – Filtro cartucho  

comprimido (à esquerda) e  

expandido (à direita) 

 

Figura 4.6 – Lavagem do filtro 



 47 

O material concentrado é transferido para tubos cônicos de centrifugação (de 50 mL). A 

membrana utilizada na base do tubo de concentração é lavada com um volume de 10 mL 

de PBST, o produto da lavagem da membrana é adicionado ao volume contido no tubo 

cônico de centrifugação (de 50 mL). 

 

Dando continuidade ao procedimento, a amostra é centrifugada (centrifuga CR 3 22, 

Jouan) a 1500g durante 15 minutos para formação do concentrado de partículas. Após 

centrifugação, o material sobrenadante é aspirado e o concentrado de partículas é 

transferido para tubos cônicos de centrifugação de 15 mL que então são novamente 

centrifugados por 15 minutos. Ao término dessa centrifugação, repete-se o procedimento 

de retirada do sobrenadante e o concentrado é ressuspendido e transferido para um tubo de 

separação imunomagnética (Dynal). A Figura 4.9 mostra a centrífuga usada nas análises e 

a Figura 4.10 os tubos cônicos de centrifugação. 

 

 

 

 

Ao material ressuspendido adiciona-se a solução tampão (PBST) para totalizar o volume 

de 10 mL do tubo de ensaio e adiciona-se o reagente constituído por esferas magnéticas 

conjugadas a anticorpos para Cryptosporidium. O tubo com a amostra é submetido à 

homogeneização (homogeneizador AP 22, Phoenix) por uma hora (tempo de contato) e, 

logo em seguida é colocado em um separador de partículas magnéticas (MPC
®
-1, Dynal) 

que é submetido a movimentos de 90º durante três minutos. A Figura 4.11 mostra o 

homogeneizador de sangue usado nas análises e a Figura 4.12 separador de partículas 

magnéticas. 

 

 

Figura 4.9 – Centrífuga Figura 4.10 – Tubos cônicos 

centrifugação (50mL) 
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Com a amostra ainda no concentrador de partículas magnéticas, descarta-se o 

sobrenadante, de tal forma que as esferas magnéticas com os oocistos sejam preservadas. É 

realizada então a ressuspensão do material separado para um volume de aproximadamente 

1,5 mL, que é transferido para um tubo tipo Eppendorff e homogeneizado, vigorosamente, 

por 15 segundos.  

 

Após homogeneização, o tubo Eppendorff é colocado no concentrador de partículas 

magnéticas (MPC
®
- S, Dynal) com movimentos de 180º durante três minutos. Logo depois 

é descartado o sobrenadante atentando para a preservação das esferas magnéticas com os 

oocistos.  

 

Para a dissociação entre as esferas magnéticas e os oocistos de Cryptosporidium parvum é 

adicionado ao tubo Eppendorff 50 L de HCl 0,1N. O tubo é ativamente homogeneizado 

por 30 segundos e recolocado no concentrador de partículas magnéticas e conservado em 

repouso por 5 minutos. 

 

A amostra, que já passou pela dissociação entre as esferas magnéticas e os oocistos de 

Cryptosporidium parvum, é transferida para um outro tubo tipo Eppendorff que contém 5 

L de NaOH 1N. O volume final das amostras de oocistos de Cryptosporidium analisadas 

nesse trabalho foi de aproximadamente 100 L. A Figura 4.13 mostra o separador MPC
®
-S 

 

Figura 4.11 – Homogeneização da 

amostra com esferas 

imunomagnéticas 
Figura 4.12 – Separador de partículas 

magnéticas  
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de partículas magnéticas e a Figura 4.14 apresenta o volume final da amostra no tubo tipo 

Eppendorff. 

  

 

 

 

 

 

O próximo passo analítico era a preparação das lâminas para a identificação microscópica. 

Era utilizado os reagentes do Kit Merifluor
®
 (Cryptosporidium/Giardia Direct 

Imunofluorescent Detection Meridian Diagnostics, Inc.) e era realizada a identificação de 

cada poço das lâminas (amostra, controle positivo e negativo proveniente do kit). Quando 

era analisada amostra de água bruta adicionava-

produzido, do controle positivo e do controle negativo.  Quando efluente do filtro era 

analisado, colocava-

negativo. 

 

O material inoculado em cada poço das lâminas era bem espalhado e deixava-se secar à 

temperatura ambiente (aproximadamente 2 horas). Após a completa secagem das lâminas, 

kit, e 

submetida à técnica de imunofluorescência.  

 

Adicionava-se a cada poço de lâminas uma gota do reagente de detecção contendo 

anticorpos monoclonais anti-Cryptosporidium marcados com fluoresceína-isotiocianato 

(FITC), os quais conferem uma fluorescência típica aos oocistos pesquisados. Era também 

colocada uma gota de reagente contra-corante (solução negro de eriocromo). 

 

Figura 4.13 – Separador de partículas 

magnéticas MPC 
®
-S 

amostra ressuspensa (à esquerda) e 

concentrada (à direita) 

 

Figura 4.14 – Volume final da 

amostra 
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As lâminas eram mantidas abrigadas da luz em câmara úmida por 30 minutos à 

temperatura ambiente. Posteriormente, o excesso dos reagentes era retirado com solução de 

lavagem 1X concentrada. 

 

Para finalizar, era colocada uma gota de meio de montagem (solução tampão contendo 

glicerol, formalina) em cada poço das lâminas e cobriu-se com lâminula, vedando com 

esmalte. As lâminas eram observadas em um microscópio de epifluorescência (Leica DM/ 

LB2).  

 

A detecção e contagem dos oocistos foram realizadas utilizando-se um aumento de 200X 

e/ou 400X, percorrendo todos os campos de cada poço das lâminas, para a enumeração 

total de cada amostra.
 
 Os oocistos de Cryptosporidium apresentavam um brilho maçã 

verde, como demonstrado na Figura 4.16, enquanto os sedimentos surgiam em tom 

avermelhado. 

 

Para a confirmação da presença de oocistos de Cryptosporidium, as lâminas presuntivas 

positivas da microscopia de epifluorescência foram visualizadas em microscopia de 

contraste de interferência diferencial (D.I.C.) em imersão, com um aumento de 1000X, 

onde eram verificadas as estruturas morfológicas dos oocistos (esporozóides). A Figura 

4.15 apresenta o microscópio utilizado nas análises, a Figura 4.16 um oocisto de 

Cryptosporidium parvum em imunofluorescência e no contraste de fase. 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 4.11 – Microscopia 

  

Figura 4.11 – oocisto de Cryptosporidium 

Imunofluorescência (esquerda) e  

Contraste de fase (direita) 

 
Figura 4.15 – Microscópio Figura 4.16 – Oocisto de Cryptosporidium 

imunofluorescência (à esquerda) e 

Contraste de fase (à direita) 
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Para enumeração dos oocistos, as amostras eram contadas duas vezes, utilizava-se a média 

aritmética entre elas, e usando a Equação 4.1 obtinha-se o número total de oocistos. 

AM

AL

C

oocitos

V

V

V
xM

Loocistosn /º                               Equação (4.1) 

Onde: 

Moocistos = Média do número de oocistos quantificados no poço que recebe VAL de 

concentrado. 

VC = Volume final do concentrado obtido após todo o processo de preparação da amostra. 

VAL = Volume de concentrado adicionado a cada poço da lâmina. 

VAM = Volume de amostra submetido a processo de concentração. 

 

Diversos pesquisadores relatam que o método 1623 é de execução laboratorial difícil, 

apresenta baixa taxa de recuperação e requer o uso de reagentes e aparatos de filtração, 

eluição e purificação de altos custos (Francy et al., 2004 e Franco, 2004). Diante do 

exposto, foram realizados testes preliminares para avaliar a taxa de recuperação do método 

adotado. Esses testes permitiram também a familiarização com os procedimentos 

associados à rotina do método. 

 

Nos testes foram simuladas concentrações de oocistos esperadas no afluente e efluente dos 

filtros lentos. Para simular a água bruta, foi coletado, no reservatório que alimenta os 

filtros, o volume de 1litro e esta foi inoculado com 10
3 

oocistos. Para a simulação da 

amostra de água filtrada, foi coletado o volume de 21 litros do efluente dos filtros e foram 

adicionados 35 oocistos e, em seguida, as amostras foram processadas segundo a rotina 

descrita. Foram alcançadas taxas de recuperação de 40% para água bruta e 45 % para água 

filtrada. Esses valores estão em conformidade com o relatado na literatura. Por exemplo, 

McCuin e Clancy (2003), utilizando o sistema Filta-max no método 1623 EPA, 

encontraram taxas de recuperação de 19,5% a 54,5% para água bruta e 48,4%  11,8% 

para água filtrada.  

 

4.3.1 – Testes de Hipótese 

 

Para avaliar a existência de diferença nos resultados de eficiência de remoção observada 

nos dois filtros lentos piloto, foram realizados testes de hipótese comparando as médias das 
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eficiências de remoção para diferentes parâmetros de qualidade da água. As seguintes 

situações e parâmetros foram analisados: 

 FLA 1 x FLA 2 nas Fases 2 e 3 quanto a eficiência de remoção de turbidez, 

coliformes, E.Coli, Clostridium perfringens e Cryptosporidium parvum; 

 Etapa 1 (período de amadurecimento) x Etapa 2 (período de inoculação da bactéria 

Clostridium perfringens e/ou do protozoário Cryptosporidium parvum), para cada 

filtro, quanto as eficiências de remoção de turbidez, coliformes, E.Coli; 

 Na Etapa 2, os dias de experimento com inoculação x os dias de experimento sem 

inoculação, para cada filtro, quanto as eficiências de remoção de turbidez, 

coliformes, E.Coli; 

 

Para os conjuntos de amostras em que n1 + n2 > 30, o teste de hipótese foi realizado 

considerando que: 

 a distribuição dos dados segue uma distribuição Normal Padronizada (média igual a 

0 e desvio padrão igual a 1); 

 confiabilidade de 95%; 

 hipótese nulitiva (Ho) de igualdade entre as médias dos parâmetros avaliados. 

A Equação 4.2 para o cálculo da estatística teste:  

 

 

 

Onde: 

 = média da amostra avaliada. 

 = desvio padrão da amostra avaliada. 

n = tamanho da amostra avaliada. 

 

Para os conjuntos de amostras em que n1 + n2 < 30, o teste foi realizado considerando que: 

 a distribuição dos dados segue uma distribuição Student t; 

 confiabilidade de 95%; 

 hipótese nulitiva (Ho) de igualdade entre as médias dos parâmetros avaliados. 

A Equação 4.3 para o cálculo da estatística teste:  

Para conjuntos de amostras em que n1 + n2 < 30 e n1  n2, o teste foi realizado 

considerando que: 
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 a distribuição dos dados segue uma distribuição Student t; 

 confiabilidade de 95%; 

 hipótese nulitiva (Ho) de igualdade entre as médias dos parâmetros avaliados.  

A Equação 4.4 para o cálculo da estatística teste:  

 

 

 
Equação (4.4) 
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5 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DE RESULTADOS  

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos com o uso dos filtros 

lentos de areia ao longo das diferentes fases experimentais. 

 

Inicialmente são relatadas as atividades preliminares executadas durante a Fase 1 e é 

apresentada a caracterização da água bruta ao longo de todo o trabalho experimental. Nos 

itens seguintes são avaliados os resultados obtidos no desenvolvimento das Fases 

experimentais 2 e 3, destacando as variáveis microbiológicas Coliformes totais, 

Escherichia coli, a bactéria Clostridium perfringens e oocistos de Cryptosporidium. 

 

5.1 – FASES EXPERIMENTAIS DO TRABALHO 

 

A Fase 1 teve duração de 88 dias e foi realizada no período de 30 de agosto a 26 de 

novembro de 2004. Os primeiros 40 dias foram destinados à remontagem da instalação 

piloto e a preparação do meio granular (peneiramento, lavagem e secagem) para o 

preenchimento dos filtros, além de familiarização com as técnicas de cultivo e 

quantificação de Clostridium perfringens.  

 

Após a mistura das diferentes frações granulométricas peneiradas, foi realizado o ensaio 

para determinação da curva granulométrica da areia em conformidade com a NBR 11799 

(ABNT, 1990). A Figura 5.1 mostra a curva de distribuição granulométrica obtida, onde 

pode-se verificar que a areia utilizada nos filtros lentos apresenta diâmetro efetivo de 

0,27mm e coeficiente de uniformidade igual a 1,85. 

 

Após a montagem do meio granular, os filtros foram operados por cerca de dois dias com 

água destilada em fluxo ascendente para eliminação de ar por ventura existente nos 

interstícios da areia. Em seguida foi realizada a determinação do tempo de detenção. O 

valor da condutividade na água afluente ao filtro foi de aproximadamente 1900 S/cm e o 

tempo de detenção no meio granular foi de cerca de sete horas e trinta minutos, como 

mostrado na Figura 5.2. 
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Figura 5.1 – Curva de distribuição granulométrica da areia utilizada nos filtros lentos 
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Figura 5.2 – Estimativa do tempo de detenção da água nos filtros lentos de areia 

 

Os demais 46 dias foram destinados à operação dos filtros para a familiarização com os 

procedimentos de controle e operação dos mesmos, bem como ao exercício de análise dos 

parâmetros de qualidade (bactéria Clostridium perfringens, coliformes totais, Escherichia 

coli, turbidez, pH, alcalinidade, temperatura e clorofila-a). Os resultados dessa fase foram 

de caráter preliminar e não são apresentados no texto. 

d10 = 0,27mm 

d60 = 0,50mm 

Cu = 1,85 
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A Fase 2 teve duração de 45 dias, sendo realizada de 27 de janeiro a 12 de março de 2005. 

A etapa de amadurecimento dos filtros lentos de areia transcorreu ao longo dos primeiros 

11 dias, enquanto a etapa de avaliação da eficiência de remoção da bactéria Clostridium 

perfringens pela filtração lenta foi executada nos demais 34 dias. 

 

A Fase 3 foi desenvolvida no período de 38 dias, de 19 de abril de 2005 a 26 de maio de 

2005, sendo os primeiros 11 dias destinados ao reamadurecimento dos filtros lentos e o 

restante  à avaliação da eficiência de remoção de oocistos de Cryptosporidium parvum e de 

Clostridium perfringens. 

 

As Tabelas 5.1 e 5.2 apresentam os valores de clorofila-a, pH, alcalinidade, turbidez, 

temperatura, coliformes totais e Escherichia coli na água bruta durante a realização das 

fases experimentais 2 e 3, respectivamente. 

 

Tabela 5.1 – Faixa de valores dos parâmetros analisados na água bruta durante a Fase 2 

 
Clorofila-a 

( g/L) 
pH 

Alcalinidade 

(mgCaCO3/L) 

Turbidez 

(UT) 

Coliformes 

Totais 

(NMP/100mL) 

E. coli 

(NMP/100mL) 

Temperatura 

(ºC) 

Faixa de  

variação 
3,96-19,54 6,8-7,5 16-34 1,4-7,6 149 - 24196 11- 496 21,2-28,4 

Média 9,03 7,3 20 3,1 3695 75 25,1 

Desvio  

padrão 
4,64 0,2 6 1,3 5709 109 2,4 

Coeficiente 

Variação 
0,51 0 0 0,4 1,5 1,4 0,1 

 

Tabela 5.2 – Faixa de valores dos parâmetros analisados na água bruta durante a Fase 3 

 

Clorofila-a 

( g/L) 
pH 

Alcalinidade 

( gCaCO3/L) 

Turbidez 

(UT) 

Coliformes 

Totais 

(NMP/100mL) 

E. coli 

(NMP/100mL) 

Temperatura 

(ºC) 

Faixa de  

variação 
5,54-11,88 7,2-7,7 14-22 1,9-3,4 105 - 10462 10 - 372 23,3-29,0 

Média 9,24 7,5 17 2,6 3698 94 25,8 

Desvio  

padrão 
2,87 0,2 3 0,4 2821 107 2,4 

Coeficiente 

Variação 
0,31 0 0 0,2 0,8 1,1 0,1 

 

Analisando os dados das Tabelas 5.1 e 5.2, é possível perceber a variação nos valores dos 

parâmetros coliformes totais, Escherichia coli e clorofila-a, observados por meio dos 
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desvios padrão e confirmados pelos coeficientes de variação. Esse comportamento de 

dispersão do valor de clorofila-a pode ter explicação nos períodos de chuva e de seca em 

que foram realizados os experimentos. Para coliformes totais e E. coli acredita-se que, 

além dos períodos de chuva e seca, o fato da localização do ponto de coleta da água bruta 

ser próximo a uma estação de tratamento de esgoto seja responsável pelas variações nesses 

parâmetros.  

 

Durante as fases experimentais, a temperatura da água bruta apresentou valores entre 21ºC 

e 29ºC enquanto a água filtrada apresentou valores na faixa de 23ºC a 27ºC, que favorece o 

bom desenvolvimento da atividade biológica. Em estudos realizados em temperaturas 

inferiores a 17ºC, o desempenho dos filtros lentos na remoção de microorganismos não foi 

considerado satisfatório quando comparados com resultados obtidos em operação com 

temperaturas mais elevadas (Bellamy et al., 1985b; Hendricks e Bellamy, 1991). 

 

Nas Fases 2 e 3, os efluentes dos filtros apresentaram valores de pH na faixa entre 6,9 e 

7,3, próximos a neutralidade, a que também propicia um bom desenvolvimento biológico. 

A alcalinidade variou na faixa de 13 a 29 mg CaCO3/L, que pode ser considerada baixa. 

 

Os itens a seguir contemplam os resultados das análises dos parâmetros turbidez, perda de 

carga, coliformes totais, Escherichia coli e da bactéria Clostridium perfringens e oocistos 

de Cryptosporidium parvum realizadas na água bruta e na água filtrada nos dois filtros 

operados e nas duas fases experimentais.  

 

5.2 – TURBIDEZ 

 

A turbidez é um parâmetro comumente usado na verificação da eficiência da filtração 

lenta, e fornece, juntamente com as análises bacteriológicas, informações sobre o grau de 

maturidade do filtro.  

 

Os dados de turbidez obtidos nas fases experimentais 2 e 3 são apresentados nas Figura 5.3 

e Figura 5.4, respectivamente. Nas Figuras, as etapas experimentais estão destacadas na 

parte superior e os dias em que a água bruta foi inoculada com a bactéria Clostridium 

perfringens e os oocistos do protozoário Cryptosporidium parvum estão indicados com 
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setas. Cabe lembrar que somente na Fase 3 foi inoculado oocistos de C. parvum  na água 

bruta. 
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Figura 5.3 – Turbidez da água afluente e efluente dos filtros lentos de areia (FLA) durante 

a Fase experimental 2 
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Figura 5.4 – Turbidez da água afluente e efluente dos filtros lentos de areia (FLA) durante 

a Fase experimental 3 

 

O valor máximo de turbidez nos efluentes dos filtros lentos, nas duas fases experimentais, 

ocorreu no início das carreiras de filtração, no período de amadurecimento (Etapa 1). Na 

Fase 2 aconteceu no primeiro dia de funcionamento, 0,42 UT (FLA 1) e 0,38 UT (FLA 2) e 

Etapa 1 Etapa 2 

Etapa 1 Etapa 2 
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na Fase 3, no segundo dia sendo 0,86 UT (FLA 1) e 0,72 UT (FLA 2). Percebe-se uma 

suave tendência de diminuição do valor desse parâmetro com o passar dos dias 

caracterizando o aumento da eficiência de remoção devido ao desenvolvimento da 

comunidade microbiológica, que resulta em uma alta eficiência de remoção de turbidez na 

água filtrada mesmo quando os valores  de turbidez na água bruta são mais elevados, como 

no caso do 12º dia da Fase 2 (Figura 5.3). 

 

Como pode ser observado nas Figuras 5.3 e 5.4, durante a operação dos filtros lentos os 

valores de turbidez da água filtrada foram bem inferiores ao limite máximo de 2,0 UT 

admitido pela Portaria MS 518/2004 para efluentes de filtração lenta. Durante a Etapa-1, 

amadurecimento dos filtros, a água efluente dos filtros 1 e 2, respectivamente, 

apresentaram valores médios de turbidez de 0,27 UT e 0,26 UT (Fase 2), 0,25 UT e 0,23 

UT (Fase 3).  

 

Após o amadurecimento dos filtros os valores médios de turbidez encontrados na água 

filtrada na Fase 2 foram de 0,23 UT para o filtro 1 e 0,20 UT para o filtro 2. Na Fase 3 a 

turbidez da água filtrada apresentou valores de 0,16 e 0,15 UT  respectivamente para os 

filtros 1 e 2. É importante mencionar que a água afluente aos filtros apresentou baixos 

valores de turbidez, inferiores a 5,0 UT em 97,8% do tempo de operação, sendo que 48,5% 

do tempo a turbidez encontrava-se abaixo de 2,0 UT. A Tabela 5.3 resume o 

comportamento dos filtros lentos em relação ao residual e à eficiência de remoção de 

turbidez. 

 

Tabela 5.3 –  Residual e remoção de turbidez nos filtros lentos na Etapa 2 das Fases 2 e 3 

 

Residual de Turbidez (%) Remoção de Turbidez (%) 

Fase 2 Fase 3 Fase 2 Fase 3 

FLA-1 FLA-2 FLA-1 FLA-2 FLA-1 FLA -2 FLA-1 FLA-2 

Faixa de  

variação 
0,12-0,41 0,13-0,41 0,11-0,21 0,08-0,21 72,7-96,9 79,0-96,3 90,2-95,7 90,1-96,8 

Média 0,23 0,24 0,16 0,14 91,0 90,8 93,46 94,2 

Desvio 

padrão 
0,05 0,05 0,03 0,04 4,6 3,9 1,6 1,7 
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Testes de hipótese realizados com os resultados das duas fases experimentais revelaram 

que, no nível de confiança de 95%, a eficiência de remoção de turbidez é estatisticamente 

igual nos dois filtros lentos tanto no período após o amadurecimento como no total de dias 

de operação da instalação piloto. 

 

5.3 – PERDA DE CARGA  

 

Nas Figuras 5.5 e 5.6 (Fase 2) e nas Figuras 5.7 e 5.8 (Fase 3) são apresentados os valores 

de perda de carga total no meio filtrante e nos primeiros centímetros da areia com o 

objetivo de se analisar como a colmatação está ocorrendo nos filtros. Para a obtenção da 

perda de carga total, foi feita a subtração entre o nível piezométrico no ponto H1 e no ponto 

H8, mostrados na Figura 4.3, item 4.1 do Capítulo 4, enquanto a perda de carga nos 

primeiros centímetros foi obtida pela subtração  dos níveis piezométricos H1 e H2.  

 

A análise das Figuras 5.5 e 5.6 mostra que o perfil do crescimento da perda de carga é 

similar nos dois filtros lentos estudados, porém o FLA-2 apresentou perda de carga inferior 

ao FLA-1. Esse comportamento pode estar associado à resposta diferenciada da 

comunidade biológica de cada filtro ao aumento de matéria orgânica oxidável incorporada 

a água quando da inoculação do cultivo das bactérias Clostridium perfringens, já que o 

meio de cultivo é rico em matéria orgânica. A disponibilidade de matéria orgânica 

promove o crescimento da biomassa, resultando em aumento da perda de carga. O fato se 

repete na Fase 3 (Figuras 5.7 e 5.8), já que para iniciar essa fase experimental apenas foi 

realizada a limpeza dos filtros (raspagem de cerca de três centímetros da primeira camada). 

 

De acordo com as Figuras 5.5 a 5.8, praticamente a totalidade da perda de carga no meio 

filtrante aconteceu nos primeiros centímetros superficiais da areia, local em que a atividade 

biológica é mais intensa, confirmando o que é apresentado na literatura (McConnel et al., 

1984; Bellamy et al., 1985b; Timms et al., 1995; Teixeira, 2003, entre outros).  
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Figura 5.5 – Perda de carga total e na primeira camada no filtro lento 1 durante a Fase 2. 
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Figura 5.6 – Perda de carga total e na primeira camada no filtro lento 2 durante a Fase 2. 
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Figura 5.7 – Perda de carga total e na primeira camada no filtro lento 1 durante a Fase 3 
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Figura 5.8 – Perda de carga total e na primeira camada no filtro lento 1 durante a Fase 3 

 

Durante a Etapa 2 (Fase 2), em que foi inoculada a bactéria Clostridium perfringens, pode-

se observar que os filtros apresentaram aumento diferenciado após cada experimento com a 

bactéria (inoculação). Entretanto, nos dias seguintes a inoculação é possível perceber uma 

diminuição na taxa de crescimento da perda de carga (inclinação). Esse comportamento 

Etapa 1 Etapa 2 

Etapa 1 Etapa 2 
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também está associado ao aumento de matéria orgânica incorporada a água bruta 

juntamente com o meio de cultivo das bacaterias Clostridium perfrigens. 

  

No momento da inoculação, a disponibilidade de matéria orgânica gera o crescimento da 

biomassa da “schmutzdecke” e do biofilme provocando aumento da perda de carga. 

Posteriormente, quando o filtro é alimentado com água do lago Paranoá, que apresenta 

menor disponibilidade de matéria orgânica, a comunidade biológica atinge um novo 

equilíbrio entre síntese e degradação da biomassa voltando a apresentar uma perda de 

carga com menor taxa de crescimento. 

  

A influência da matéria orgânica do meio de cultivo no desenvolvimento da perda de carga 

é reforçado quando se analisam os experimentos em que a concentração de 10
3
 

bactérias/100mL foi utilizada (12º, 37º, 41º, 45º dia). Para se obter essa concentração, 

fazia-se necessário misturar à água base um maior volume de cultivo de Clostridium 

perfringens e, como conseqüência, uma maior quantidade de matéria orgânica. 

 

5.4 – COLIFORMES TOTAIS E Escherichia coli 

 

A quantificação de coliformes totais e E. coli na água filtrada possibilitou, conjuntamente 

com os dados de turbidez, a identificação do período inicial de amadurecimento, assim 

como permitiu avaliar o desempenho geral dos filtros lentos. 

 

Os valores de coliformes totais encontrados na água afluente e efluente dos filtros lentos 

são apresentados nas Figuras 5.9 (Fase 2) e 5.11 (Fase 3). Os resultados de remoção desse 

indicador obtidos nas duas fases experimentais são mostrados nas Figuras 5.10 e 5.12. É 

importante mencionar que as amostras de água filtrada que apresentavam concentrações de 

coliformes não detectáveis pelo método Colilert foram expressas, para efeito de construção 

das Figuras 5.9 e 5.11, como apresentando valores iguais a 1 NMP/100mL. Porém, para a 

realização dos cálculos de remoção, as amostras em que não foram detectados coliformes 

foram consideradas “ausente”, resultando em valores teóricos de 100% de remoção nas 

Figuras 5.10 e 5.12.  Esse procedimento foi adotado para que fosse possível comparar os 

dados do presente trabalho com os relatados na literatura. 
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Figura 5.9 – Concentração de coliformes totais na água afluente e efluente dos filtros 

lentos de areia (FLA) durante a Fase experimental 2. 
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Figura 5.10 – Remoção de coliformes totais nos filtros lentos de areia (FLA) durante a 

Fase experimental 2. 
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Figura 5.11 – Concentração de coliformes totais na água afluente e efluente dos filtros 

lentos de areia (FLAs) durante a Fase experimental 3. 
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Figura 5.12 – Remoção de coliformes totais nos filtros lentos de areia (FLAs) durante a 

Fase experimental 3. 

 

Observando as Figuras 5.9 e 5.11, e respectivamente as Tabelas 5.1 e 5.2, verifica-se que a 

concentração de coliformes totais na água afluente aos filtros variou de 10
2
 a 10

4
 durante o 

período de operação dos filtros lentos. Como já citado no item 5.1 do presente capítulo, o 

local onde a água base foi coletada situava-se nas proximidades de uma estação de 

tratamento de esgoto, sendo assim, o horário da coleta pode ter exercido grande influência 

Etapa 1 Etapa 2 

Etapa 1 Etapa 2 
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sobre essas concentrações.  Da mesma forma que os períodos (de chuva e de seca) em que 

foram realizados os experimentos podem ter contribuído para a essa variabilidade.  

 

Nas duas fases experimentais, verificou-se nos primeiros dias de operação  uma melhora 

gradual na eficiência de remoção de coliformes, como relatado na literatura (Bellamy et 

al., 1985a; Di Bernardo, 1993b; Teixeira, 2003, entre outros), caracterizando claramente o 

período de amadurecimento dos filtros (Etapa 1). Na Etapa 2 os filtros apresentaram 

elevada eficiência de remoção de bactérias do grupo coliforme, apresentando valores entre 

99% e 100% para ambos os filtros. 

 

Nas Figuras 5.10 e 5.12 pode-se observar que os filtros apresentaram elevada remoção de 

coliformes totais também nos dias em que os valores das concentrações de coliformes na 

água bruta eram mais elevados. Por sua vez, nas Figuras 5.9 e 5.11 observa-se que, mesmo 

após o período de amadurecimento, sempre que se verificava um pico de coliformes na 

água bruta, a água filtrada respondia de forma similar, apresentando elevação no valor 

desse indicador, porém a concentração de coliformes no efluente dos filtros nunca excedeu 

10NMP/100mL. 

 

Ainda de acordo com os resultados mostrados na Figura 5.10, é possível observar que nos 

dias em que a água bruta foi inoculada com a bactéria Clostridium perfringens a eficiência 

de remoção de coliformes não foi influenciada. As médias das eficiências de remoção de 

coliformes nos dias em que foi inoculada a bactéria Clostridium perfringens na água bruta 

foram de 99,97% para o filtro 1 e de 99,96% para o filtro 2. Nos demais dias da Etapa 2, os 

valores médios de remoção foram de 99,96% e 99,94%, respectivamente, para os filtros 

lentos 1 e 2, não apresentando diferença estatisticamente significativa entre as duas 

situações analisadas.  

 

Da mesma forma, a Figura 5.12 demonstra que durante os experimentos realizados na Fase 

3 (inoculações) com o oocisto de Cryptosporidium parvum, ou com oocistos 

Cryptosporidium parvum e Clostridium perfringens, a eficiência de remoção de coliforme 

não parece ser influenciada, apresentando valores elevados entre 99,69% a 100% (filtro 1) 

e 99,74% a 100% (filtro 2). 
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A bactéria E. coli apresentou comportamento semelhante aos coliformes totais. Conforme 

apresentado nas Tabelas 5.1 e 5.2 a concentração de E. coli na água bruta variou de 10
1
 a 

10
2
, provavelmente pelos mesmos motivos apresentados para a variação de coliformes 

totais. Nas Figuras 5.13 e 5.14 são apresentados os dados de remoção de Escherichia coli 

pelos filtros lentos nas Fases experimentais 2 e 3.  
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Figura 5.13 – Remoção de Escherichia coli nos filtros lentos de areia (FLA) durante a Fase 

experimental 2. 
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Figura 5.14 – Remoção de Escherichia coli nos filtros lentos de areia (FLA) durante a Fase 

experimental 3. 
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Na Fase 2, após o amadurecimento, a eficiência de remoção de E. coli pelos filtros lentos 

variou na faixa de 97,77% a 100% para o filtro 1 e 93,08% a 100% para o filtro 2. 

Entretanto a presença de  E. coli foi detectada em apenas 12% das amostras de água 

filtrada analisadas na Etapa 2 da Fase 2 e em menos de 8% das amostras de água efluente 

de cada filtro lento na Etapa 2 da Fase 3. Assim como para coliformes totais, no cálculo de 

remoção de E.coli valores de 100% de remoção foram atribuídos para as amostras de água 

filtrada onde não era detectada a presença de E.coli. 

 

Pode-se observar na Figura 5.13 (Fase 2) que a inoculação da bactéria Clostridium 

perfringens também não influenciou na remoção de Escherichia coli. Foram realizadas 

nove inoculações com a bactéria Clostridium perfringens, das quais em oito não foi 

possível detectar a presença de E. coli na água filtrada. Similarmente é possível perceber 

na Figura 5.14 (Fase 3) que a eficiência de remoção de E. coli não foi significativamente 

influenciada pela inoculação de oocistos de Cryptosporidium parvum na água bruta. 

 

A Tabela 5.4 apresenta uma comparação entre os valores de remoção de coliformes totais e 

E. coli nos efluentes dos filtros lentos durante a Etapa 2 do trabalho experimental. 

 

Tabela 5.4 – Remoção de coliformes totais e remoção de E. coli pelos filtros lentos durante 

a Etapa 2 das Fases 2 e 3 

 
Remoção de Coliformes totais (%) Remoção de Escherichia coli (%) 

 
Fase 2 Fase 3 Fase 2 Fase 3 

 
FLA-1 FLA-2 FLA-1 FLA-2 FLA-1 FLA-2 FLA -1 FLA-2 

Faixa de  

variação 
99,59-100 99,59-100 99,44-100 98,88-100 97,77-100 93,08-100 99,70-100 98,45-100 

Média 99,96 99,95 99,94 99,93 99,82 99,68 99,98 99,94 

Desvio  

padrão 
0,08 0,09 0,12 0,22 0,50 1,20 0,10 0,30 

 

As eficiências médias de coliformes totais e E. coli obtidas no presente trabalho foram 

similares às relatadas por Teixeira (2003) e por Vieira (2002), que também realizaram 

experimentos de filtração lenta em escala piloto no Brasil. No nível de confiança de 95%, 

tanto a eficiência de remoção de coliformes totais quanto de E. coli  é estatisticamente 

igual nos dois filtros lentos.  
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5.5 – INDICADOR Clostridium perfringens 

 

A Figura 5.15 apresenta os valores do indicador Clostridium perfringens na água bruta e 

nos efluentes dos filtros lentos, enquanto na Figura 5.16 são reportados os resultados 

relativos à remoção dessas bactérias.  
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Figura 5.15 - Concentração de Clostridium perfringens na água afluente e efluente dos 

filtros lentos de areia (FLA) durante a Fase experimental 2. 
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Figura 5.16 – Remoção de Clostridium perfringens nos filtros lentos de areia (FLA) 

durante a Fase experimental 2. 
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Observando as Figuras 5.15 e 5.16 é possível constatar que entre oito experimentos 

realizados com concentrações de Clostridium perfringens maiores do que 10
2
 

NMP/100mL, sete experimentos apresentaram concentração na água efluente dos dois 

filtros inferior a 10NMP/100mL.  

 

A eficiência de remoção de Clostridium perfringens nesses sete experimentos variou de 

96,18% a 99,88% (1,42 a 2,90 log) e no filtro 2 a faixa de remoção de 96,24% a 99,84% 

(1,43 a 2,80 log). No último experimento da Fase 2 (45º dia), os filtros lentos apresentaram 

maior transpasse de Clostridium perfringens. Esse experimento não obedeceu ao padrão de 

comportamento dos experimentos anteriores, apresentando remoção de C. perfringens de 

88,12% (0,93 log) no filtro 1 e de 90,34% (1,01 log) no filtro 2.  

 

Na Fase 3, Etapa 2, duas inoculações de Clostridium perfringens na água bruta, com 

concentrações da ordem de 10
1
 organismos/100mL, foram realizadas concomitantemente 

com oocistos do protozoário Cryptosporidium parvum. Verificou-se que a eficiência de 

remoção da bactéria pelos filtros lentos diminuiu em relação à Fase 2, obtendo-se remoção 

um pouco superior a 90% (1 log). 

 

Hijen et al. (2000) avaliaram, em processos de tratamento de água em escala real na 

Holanda, a remoção de esporos de Clostrídios sulfito-redutores, como um indicador da 

remoção de protozoários. Entre os processos estudados, a filtração lenta de areia 

apresentou eficiência de remoção na faixa de 0,3 a 2,3 log (49,88% a 99,50%) com média 

de 0,7 log (80,05%). 

 

No Brasil, Vieira (2002) e Teixeira (2003) estudaram a remoção da bactéria Clostridium 

perfringens por filtração lenta. Vieira (2002), que utilizou filtros lentos operando em dois 

sentidos de escoamento e duas taxas de filtração, obteve remoção média de Clostridium 

perfringens de 98,849% e 100% no filtro com escoamento descendente operando, 

respectivamente com taxas de 3m/d e 6m/d. Para os filtros com escoamento ascendente, as 

eficiências médias de remoção de C. perfringens foram 98,424%(3m/d) e 99,755% (6m/d). 

Teixeira (2003), por sua vez, reportou remoção média de Clostridium perfringens, para a 

taxa de filtração de 2m/d, de 97,34% (filtro 1) e 96,69% (filtro 2). Operando com taxa de 

filtração de 3m/d o autor encontrou remoção média de Clostridium perfringens para o filtro 

1 de 97,93% e para o filtro 2 de 98,22%. 
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Nesse estudo, a remoção da bactéria Clostridium perfringens na Fase 2 foi, em média, de 

97,29% (1,90 log) para o filtro 1 e 97,16% (1,81 log) para o filtro 2. Esses dados estão em 

conformidade com o relatado na literatura anterior. Entretanto, na Fase 3 houve uma 

redução na eficiência de remoção de Clostridium perfringens pelos filtros lentos, com 

ambos os filtros apresentando remoção média de 91,03% (1,05 log). Não se encontrou 

explicação para tal redução de eficiência, a menos do fato de que um novo cultivo da 

mesma cepa foi utilizado nessa última fase experimental.  

 

Da mesma forma que nos parâmetros discutidos anteriormente, os filtros lentos 1 e 2 

apresentaram similaridades estatísticas no que se refere à remoção de Clostridium 

perfringens. 

  

5.6 – Cryptosporidium parvum 

 

A Figura 5.17 apresenta os valores de oocistos do protozoário Cryptosporidium na água 

bruta e nos efluentes dos filtros lentos nas quatro inoculações realizadas na fase 

experimental 3.  
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Figura 5.17 - Concentração de Cryptosporidium perfringens na água afluente e efluente 

dos filtros lentos de areia (FLA) durante a Fase experimental 3. 
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Nos dias em que oocistos de Cryptosporidium parvum foram inoculados na água bruta os 

valores médios de turbidez na água filtrada dos filtros 1 e 2 foram, respectivamente, 0,17  

0,02 e 0,15  0,02, enquanto os valores médios de oocistos na mesma água filtrada foram 

de 1,7  1,1 oocistos/L para o filtro 1 e de  1,5  1,3 oocistos/L.  

 

Embora não seja possível no presente trabalho buscar uma relação entre o número de 

oocistos e o valor da turbidez na água filtrada, pois os picos de oocistos na água bruta não 

foram acompanhados de picos de turbidez, como ocorre em águas superficiais 

contaminadas com esgotos, esses valores servem de alerta para mostrar que é possível a 

ocorrência de oocistos em águas submetidas à filtração lenta. A partir da análise da 

correlação entre diferentes indicadores de qualidade da água e oocistos de 

Cryptosporidium em água produzida a partir da filtração lenta, Vieira (2002) sugere que 

seja rediscutido o valor limite de 2,0 UT no efluente de filtros lentos estabelecido na 

Portaria MS 518/2004 (Brasil, 2004). A autora relata ainda a ocorrência de picos de 

oocistos na água filtrada quando a turbidez oscilava entre 1 e 2 UT. 

 

Na Tabela 5.5 são reportados os resultados de remoção de Cryptosporidium parvum  e 

Clostridium perfringens nos filtros lentos. 

 

Tabela 5.5 – Remoção de Cryptosporidium parvum e Clostridium perfringens pelos filtros 

lentos durante a Etapa 2 da Fase 3 

Dia de 

Inoculação 

Remoção de oocistos de 

Cryptosporidium  parvum (%) 

Remoção de  

Clostridium perfringens (%) 

FLA-1 FLA-2 FLA-1 FLA-2 

22
o 

99,87 99,87 - - 

28
o
 98,41 98,69 - - 

34
o
 99,79 99,91 90,51 90,01 

36
o
 99,37 99,32 91,55 92,23 

Média    99,36  0,67 99,45  0,57 91,03 91,12 

 

Observa-se nas Figuras 5.17 e na Tabela 5.5 que a remoção de oocistos de 

Cryptosporidium parvum pelos filtros lentos é elevada, porém não o suficiente para 

garantir sozinho o atendimento, por exemplo da legislação inglesa, 1 oocisto/10 litros em 

águas brutas contendo mais de 10 oocistos/L, muito menos o padrão americano que é 
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muito mais restritivo, 6x10
-4

 oocistos/10L, valor calculado a partir da visão de risco 

aceitável (Heller, 2004 b).  Dos resultados da Tabela 5.5 pode-se ainda constatar que a 

remoção de oocistos foi superior a da bactéria Clostridium perfringens.  

 

Schuler et al. (1991), em escala piloto, inocularam concentração de cistos de Giardia e 

oocistos de Cryptosporidium suficiente para manter o afluente aos filtros lentos com cerca 

de 2000 organismos/L. Os autores relatam remoções superiores a 99,99% para os dois 

organismos quando a população microbiológica estava madura, porém não foi observada a 

remoção completa de oocistos. Valores elevados de remoção de oocistos de 

Cryptosporidium, superiores a 99,997%, foram também relatados por Timms et al. (1995). 

Esses autores acrescentam que todos os oocistos ficaram retidos nos 2,5 cm centímetros do 

meio filtrante. 

 

Por outro lado, filtros lentos em escala real foram avaliados por Fogel et al. (1993). Os 

autores encontraram eficiência de remoção média de oocistos de Cryptosporidium de 

apenas 48%, e atribuíram esse baixo valor de remoção ao elevado coeficiente de 

uniformidade (3,5 a 3,8) do material filtrante e à baixa temperatura da água durante o 

período monitorado (cerca de 1ºC, por vários meses) e seu efeito sob a atividade 

microbiológica no meio filtrante. 

 

No Brasil, Viera (2002) pesquisou a remoção de oocistos de Cryptosporidium sp por 

filtração lenta utilizando dois sentidos de escoamento (ascendente e descendente), duas 

taxas de filtração (3m/d e 6m/d) e em duas situações distintas, a primeira com 

concentração de oocistos geralmente encontrada em águas superficiais e a segunda com 

concentração mais elevada (da ordem de 10
1
 oocistos/L), na qual foi utilizada apenas a 

taxa de filtração de 6m/d. Na primeira situação estudada por Vieira (2002), houve remoção 

de oocistos de Cryptosporidium sp na faixa de 97,851% a 99,842% e independência do 

sentido do escoamento e da taxa de filtração. Na segunda situação, foi observada remoção 

média de oocistos de Cryptosporidium sp de 99,988% no filtro com escoamento 

descendente, e de 99,998% no filtro com escoamento ascendente. 

 

Os resultados de remoção de oocistos de Cryptosporidium parvum obtidos no presente 

trabalho, como pode ser visto na Tabela 5.5, embora elevados, são, de um modo geral, 

inferiores aos relatados na literatura. Esses valores mais baixos podem estar associados ao 
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fato de se terem utilizado concentrações relativamente elevadas de oocistos na água bruta 

(10
2
 oocistos/L) e, ao mesmo tempo, de se ter utilizado métodos de concentração e 

separação de oocistos de Cryptosporidium capazes de uma maior recuperação desses 

organismos no procedimento de preparação das amostras para a avaliação microscópica, 

particularmente no caso de baixas concentrações como as que ocorrem em água filtrada. 

  

Mesmo considerando os resultados conservadores do presente estudo, é importante 

destacar que nesse trabalho e nos citados anteriormente, a remoção de oocistos de 

Cryptosporidium na filtração lenta parece não ser influenciada por características 

operacionais como taxa de filtração ou presença de outros organismos. A pouca 

variabilidade e a alta reprodutibilidade mostrada nos resultados de remoção apresentados 

na Tabela 5.5 sugerem que a filtração lenta é um processo robusto e, portanto, adequado 

para comunidades em que a disponibilidade de mão de obra especializada para operação e 

manutenção é um fator limitante. 

 

É importante lembrar que as alternativas de tratamento que envolvem a filtração rápida 

apresentaram eficiências bastante elevadas quando operadas sob condições ótimas, porém 

quando ocorrem falhas no processo de coagulação, segundo Emelko (2003), a eficiência de 

remoção de oocistos apresenta valores inferiores a 1 log (90%). 
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6 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O trabalho realizado permite concluir que: 

 

Nas condições avaliadas no presente estudo, os filtros lentos apresentaram eficiências de 

remoção distintas para os três microorganismos estudados. As maiores eficiências de 

remoção foram observadas para os Coliformes Totais e E. coli, em que, em parte 

significativa das amostras filtradas, não foi detectada a presença de bactérias do grupo 

coliforme, seguidas pela remoção de oocistos de Cryptosporidium parvum. As menores 

eficiências de remoção obtidas foram relativas a bactéria Clostridium perfringens. Dessa 

forma, nenhum dos indicadores microbiológicos avaliados no presente estudo parece 

permitir uma boa previsão da eficiência de remoção de oocistos de Cryptosporidium 

parvum pela filtração lenta. 

 

No presente trabalho, a remoção de turbidez pelos filtros lentos foi inferior à remoção de 

qualquer dos microorganismos estudados em função dos baixos valores de turbidez que 

caracterizavam a água bruta. Apesar da baixa remoção, os valores de turbidez na água 

filtrada raramente excediam 0,3 UT. Os baixos valores de turbidez não permitiram uma 

avaliação da correlação entre esse parâmetro e os microorganismos avaliados. 

 

A remoção de oocistos de Cryptosporidium parvum variou na faixa de 98,41% a 99,91% 

em filtros lentos operados com taxa de filtração de 3 m/d e submetidos a picos de oocistos 

de Cryptosporidium parvum da ordem de 102 oocistos/Litro. 

 

Embora os resultados sugiram que a filtração lenta como única etapa de tratamento pode 

não ser capaz de garantir água segura em situações em que a água bruta apresenta 

concentrações elevadas de oocistos de Cryptosporidium parvum, a pouca variação na 

eficiência de remoção observada neste, e em outros estudos, sugere a robustez do processo 

e credencia o filtro lento como uma alternativa mais apropriada para o tratamento de água 

para pequenas comunidades em comparação com os sistemas que envolvem a filtração 

rápida, que dependem do controle rigoroso da dosagem de coagulante para atingir níveis 

semelhantes de remoção. 
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Recomendações: 

 

Avaliar a remoção de oocistos de Cryptosporidium nos sistemas de pré-filtração em 

pedregulho, como forma de aumentar a segurança e eficiência de remoção em sistemas de 

tratamento baseados em filtração lenta. 

 

Investigar a correlação entre turbidez e contagem de partículas com oocistos de 

Cryptosporidium em água submetidas à filtração lenta em situações em que a água bruta 

apresenta diferentes valores de turbidez e diferentes concentrações de oocistos de 

Cryptosporidium, com objetivo de subsidiar futura discussão de revisão da Portaria 

518/2004. 

 

Estudar a distribuição dos oocistos de Cryptosporidium na “schmutzdecke” e ao longo da 

profundidade do meio filtrante dos filtros lentos sob diferentes condições operacionais e de 

projeto (taxa de filtração, características granulométricas da areia, grande amadurecimento 

e efeito da limpeza), com objetivo de entender os mecanismos de remoção e analisar o 

risco de carreamento dos mesmos para água filtrada com o tempo de operação dos filtros. 

 

Investigar a viabilidade dos oocistos de Cryptosporidium removidos nos filtros lentos 

quando do processo de limpeza do meio filtrante, com vistas a orientar procedimentos de 

manipulação e lavagem da areia para segurança do operador. 
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