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RESUMO 

REMOÇÃO DE Cylindrospermopsis raciborskii POR MEIO DE SEDIMENTAÇÃO E 

FLOTAÇÃO: AVALIAÇÃO EM ESCALA DE BANCADA. 

 

Autor: Jailma Marinho Bezerra de Oliveira 

Orientador: Cristina Celia Silveira Brandão 

Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 

Brasília, Julho de 2005. 

 

A eutrofização dos reservatórios é um grave problema, pois afeta negativamente a 

qualidade da água e compromete os seus usos. Dentre os problemas gerados, cita-se o 

favorecimento da ocorrência de florações de cianobactérias. A ocorrência de cianobactérias 

em mananciais de abastecimento é preocupante, principalmente, devido a possibilidade de 

algumas espécies liberarem toxinas para a água. Essas toxinas podem causar danos à saúde 

humana e levar à morte. No Brasil, tem se verificado um aumento de relatos da ocorrência 

de florações tóxicas da espécie Cylindrospermopsis raciborskii. 

Nesse contexto, e com caráter preliminar, o trabalho avaliou a eficiência dos processos de 

sedimentação e flotação para tratar águas com elevadas concentrações de células de C. 

raciborskii. Experimentos em escala de bancada utilizando equipamento de teste de jarros 

e floteste foram realizados, tendo como água de estudo a água do lago Paranoá inoculada 

com 10
6
 cel/mL de C. raciborskii, variando o pH de coagulação entre 5,5 e 7. 

A sedimentação demonstrou instabilidade para tratar a água de estudo, apresentando 

diferenças significativas na remoção das células entre os experimentos realizados sob 

mesma condição de coagulação. Por outro lado, a flotação demonstrou reprodutibilidade 

entre os experimentos e promoveu maior remoção da cianobactéria empregando menor 

dosagem de sulfato de alumínio que a sedimentação. Para os processos de separação 

avaliados, o pH de coagulação de 5,5 foi o que promoveu maiores eficiências de remoção. 

Em relação a liberação de toxinas pelas células de C. raciborskii em função do tempo de 

armazenamento do lodo, observou-se que a morte das células de C. raciborskii sob 

condições de quiescência e baixa luminosidade, condições similares as observadas em 

poços de decantadores, ocorre independentemente da adição de sulfato de alumínio. Em 

contrapartida, o coagulante parece favorecer a presença e/ou estabilidade das saxitoxinas 

liberadas para água. Houve indícios de que há transformação de neoSTX em STX no 

decorrer dos dias de armazenamento e verificou-se maior estabilidade da molécula de STX 

em relação a neoSTX. O valor do pH e a dosagem de coagulante parecem influenciar na 

proporção que as duas saxitoxinas ocorrem após a morte celular. 
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ABSTRACT 

REMOVAL DE Cylindrospermopsis raciborskii BY MEANS OF SEDIMENTATION 

AND FLOTATION: EVALUATION IN BENCH SCALE. 

 

Author: Jailma Marinho Bezerra de Oliveira 

Supervisor: Cristina Celia Silveira Brandão 

Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos 

Brasília, July of 2005. 

 

The eutrophication of the reservoirs is a serious problem, therefore it negative affects the 

quality of the water and compromises its uses. From among the generated problems, the 

aiding of the occurrence of blooms of cianobacterial is cited. The occurrence of 

cianobacterial in supplying sources is preoccupying, mainly, had the possibility of some 

toxic species to liberate toxins for water. These toxins can cause damages to the health 

human being and lead to the death. In Brazil, if it has verified an increase of reports of the 

occurrence of toxic blooms of the  species Cylindrospermopsis raciborskii. 

In this context, and in preliminary way, the work evaluated the efficiency of the 

sedimentation and flotation processes to treat waters with high concentrations cells of C. 

raciborskii. Experiments in bench scale using equipment of jar test and flotest had been 

carried through having as study water the water of the Paranoá lake inoculated with 10
6
 

cel/mL of C. raciborskii. 

The sedimentation process demonstrated instability to treat this type of water, presenting 

significant differences in the efficiency of removal of the cells between the experiments. 

On the other hand, the flotation demonstrated capable of reproduced between the 

experiments and obtained to promote greater removal of would cianobacterial using a 

lesser dosage of coagulant that the sedimentation. For the two processes of separation 

evaluated, the value of pH of coagulation 5,5 it was what it promoted the best efficiencies 

of removal. 

In relation the toxin release for the cells of C. raciborskii in function of the time of storage 

of the sludge. It was observed that the death of the cells occurs independent of the 

aluminum sulfate addition. On the other hand, the coagulant seems to favor the presence 

and/or stability of the saxitoxins. One also suggests that it has transformation of neoSTX 

the STX on long of the days of storage and verifies a bigger stability of the molecule of 

STX in relation neoSTX. The value of pH of coagulation and the dosage of coagulant seem 

to influence in the occurrence of these two saxitoxins. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

O aumento da poluição nas bacias hidrográficas está intimamente relacionado ao 

crescimento das atividades agrícolas e à crescente taxa de urbanização que ocorre, sem um 

concomitante aumento das redes de coleta e tratamento de esgoto. Essas atividades 

contribuem para o enriquecimento artificial do ecossistema aquático, por introduzirem 

nutrientes na água, principalmente compostos fosfatados e nitrogenados. 

 

Um dos problemas gerados pela alta concentração de nutrientes no ambiente aquático é a 

formação de florações de cianobactérias. As florações são crescimentos populacionais 

massivos e descontrolados desses microrganismos na água ocasionados, por alterações 

ambientais (Bittencourt-Oliveira e Molica, 2003). 

 

A preocupação com a ocorrência de florações de cianobactérias, particularmente em 

mananciais voltados para o abastecimento de água para consumo humano, está no fato de 

que as cianobactérias são capazes de produzir e liberar para a água toxinas (cianotoxinas) 

que podem vir a afetar a saúde de homens e animais. 

 

O Brasil possui um histórico de relatos de agravos à saúde por contaminações por 

cianotoxinas, porém a maioria sem comprovação definitiva. O primeiro caso comprovado 

ocorreu em 1996, quando 130 pacientes renais crônicos, após terem sido submetidos a 

sessões de hemodiálise em uma clínica da cidade de Caruaru (Pernambuco), passaram a 

apresentar um quadro clínico compatível com grave hepatotoxicose. Desses, 60 vieram a 

falecer até 10 meses após o início dos sintomas (Azevedo et al., 2002). 

 

Esse incidente serviu como um alerta para a comunidade científica e autoridades de saúde 

e contribuiu para a inclusão das cianotoxinas no padrão de potabilidade brasileiro que é 

objeto da Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde. Com a entrada em vigor dessa 

Portaria, os responsáveis pelo tratamento e fornecimento de água para consumo humano 

ficam obrigados a realizar o monitoramento da ocorrência de cianobactérias na água bruta 

do manancial utilizado para captação e também o monitoramento de algumas cianotoxinas 

na água tratada. 
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Porém, de acordo com pesquisa realizada por Cintra Filho (2003) em 22 empresas 

brasileiras de saneamento, o quadro é preocupante, pois somente nove dessas empresas 

realizam análise completa de cianobactérias e as outras treze ou não fazem ou apenas 

monitoram parcialmente. Esse quadro pode ser ainda mais preocupante se forem avaliadas 

as condições laboratoriais para realização de exames para detecção de cianotoxinas. 

 

No Brasil, sabe-se que o tratamento convencional é predominante, tanto em termos de 

número de unidades de tratamento quanto em termos de volume de água tratada. Quando 

considera-se os sistemas de tratamento com coagulação química, praticamente 100% das 

ETAs enquadram-se nessa categoria. Ao mesmo tempo, no país, crescem os relatos de 

ocorrência de cianobactérias, em particular de Cylindrospermopsis raciborskii com cepas 

produtoras de cianotoxinas.  

 

Portanto, pesquisas que visem a avaliação da remoção de células de Cylindrospermopsis 

raciborskii e saxitoxinas por tecnologias de tratamento que se baseiam na coagulação 

química, configuram-se em relevante contribuição para o saneamento nacional, uma vez 

que há escassez de trabalhos científicos abordando esse tema.  

 

Nesse contexto, o presente trabalho avalia a capacidade do tratamento de água em remover 

células sadias de Cylindrospermopsis raciborskii por meio do emprego da sedimentação e 

da flotação precedidas de coagulação química, bem como a possível ocorrência de 

liberação de toxinas produzidas pelas células da cianobactéria removidas nas unidades de 

sedimentação em função do tempo de armazenamento do lodo. 

 

Todavia, por mais que sejam importantes o conhecimento das técnicas de tratamento e a 

otimização das condições para garantir elevadas eficiências de remoção das cianobactérias 

e cianotoxinas da água, é fundamental que ações preventivas, que visem a proteção do 

manancial abastecedor, sejam priorizadas, uma vez que elevadas concentrações de 

cianobactérias nos reservatórios podem inviabilizar seu uso para abastecimento humano, 

como também comprometer os outros usos do manancial e levar à perda de suas 

características cênicas.  
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2 - OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo geral avaliar a remoção de células sadias de 

Cylindrospermopsis raciborskii no tratamento de água por meio de sedimentação e de 

flotação, sob diferentes condições de coagulação química. 

 

Em uma abordagem mais específica, o trabalho proposto visa: 

 

- Avaliar a eficiência de remoção de Cylindrospermopsis raciborskii pelos processos 

de sedimentação e de flotação utilizando como coagulante o sulfato de alumínio em 

diferentes valores de pH de coagulação. 

- Comparar os processos de sedimentação e flotação quanto à eficiência de remoção 

de células de Cylindrospermopsis raciborskii. 

- Avaliar a ocorrência de morte das células de Cylindrospermopsis raciborskii e a 

liberação de toxinas do grupamento saxitoxinas para a água em função do tempo de 

armazenamento do lodo sedimentado. 
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3 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 - CIANOBACTÉRIAS E CIANOTOXINAS 

 

3.1.1 – Considerações gerais 

 

Cianobactérias são microrganismos aeróbicos fotoautróficos, procariontes, que pertencem 

predominantemente a comunidades fitoplanctônicas existentes em águas continentais e que 

podem ou não apresentar toxicidade. Por possuírem um pigmento azulado, a ficocianina, 

esses organismos são tradicionalmente chamadas de algas azuis. 

 

As cianobactérias apresentam uma ampla diversidade de formas devido às adaptações 

morfológicas, fisiológicas e bioquímicas adquiridas ao longo de sua história evolutiva 

(Azevedo e Brandão, 2003 e Bittencourt-Oliveira e Molica, 2003). Acredita-se que a sua 

origem data de 3,5 bilhões de anos atrás (Carmichael, 1994), porém a primeira referência 

encontrada na literatura é um relato de 1878, na Austrália, sobre o envenenamento de 

animais devido à presença de cianobactéria do tipo Nodularia spumigena nos mananciais 

de abastecimento (Himberg et al., 1989; Karner et al., 2001).  

 

Outra característica marcante desses organismos é a capacidade de algumas cianobactérias 

fixarem o nitrogênio do ar. Sob condições limitadas de nitrogênio, mas com outros 

nutrientes disponíveis, as cianobactérias que têm essa capacidade podem ser favorecidas 

em termos de crescimento e reprodução. Segundo Mur et al. (1999), florações de tais 

espécies em ambientes de água doce e em ambientes marinhos são comuns em todo 

mundo. 

 

Em relação à proliferação das cianobactérias, essa é favorecida quando se têm ventos 

fracos a moderados, uma temperatura variando entre 15 e 30ºC, ambientes com pH entre 6 

e 9 e quando há altas concentrações de nutrientes, principalmente fósforo e nitrogênio, 

muito embora, elas consigam adaptar-se aos mais diferentes meios (Carmichael, 1994). 

 

De acordo com Sant’Anna e Azevedo (2000), já foram registradas ocorrências de, pelo 

menos, 20 espécies potencialmente tóxicas no Brasil. Ao mesmo tempo, tem-se observado 
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um grande aumento na ocorrência da espécie Cylindrospermopsis raciborskii. Em pelo 

menos 13 unidades da federação, já foi confirmada a presença dessa cianobactéria 

(Bittencourt-Oliveira e Molica, 2003; Chellappa e Costa, 2003; Molica et al., 2004; 

Proença et al., 1999; Silvestre et al., 1999; Yunes et al., 2003). Em Brasília-DF surgiram 

florações de Cylindrospermopsis raciborskii no lago Paranoá logo após sua construção por 

volta dos anos 60 (Branco e Senna, 1991, apud Padisák, 1997) e durante a década de 80 foi 

a espécie que predominou no referido lago(Altafin et al., 1995). 

 

A Cylindrospermopsis raciborskii, apesar de poder ser dominante o ano todo, é mais 

comumente encontrada em períodos restritos, geralmente secos e de baixa pluviosidade. Os 

estudos realizados por Carvalho et al. (1999) em Pernambuco verificaram que dentre as 

três sub-regiões do estado (zona da mata, agreste e sertão) foi o sertão que apresentou 

maior intensidade e duração das florações.  

 

A Cylindrospermopsis raciborskii possui múltiplas estratégias adaptativas, tais como 

resistência a herbivoria, tolerância a baixa intensidade de irradiação solar e a altas 

concentrações iônicas. Esses microrganismos têm a capacidade de migrarem na coluna 

d’água, buscando estratos ricos em nutrientes e luz, conseguem armazenar e utilizar 

reservas intracelulares de fósforo e apresentam alta afinidade ao íon amônia, que é a forma 

energeticamente mais acessível de nitrogênio, ou, na sua falta, podem fixar o nitrogênio 

atmosférico (Bittencourt-Oliveira e Molica, 2003). A Figura 3.1 apresenta algumas das 

morfologias de filamentos de Cylindrospermopsis raciborskii comumente encontradas em 

florações no Brasil.  

 

 
Figura 3.1 - Morfologia de filamentos de Cylindrospermopsis raciborskii encontrados em 

florações no Brasil (modificado - Bittencourt-Oliveira e Molica, 2003). 
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Lagos et al. (1999) caracterizaram taxonomicamente as cepas T1, T2 e T3 de 

Cylindrospermopsis raciborskii coletadas em reservatórios do estado de São Paulo e 

verificaram que em todas as cepas esses organismos apresentavam-se em filamentos retos 

ou levemente curvados, co

achatados no sentido transversal, possuíam vesículas de gás e não tinham mucilagem em 

suas bainhas. O formato das células era cilíndrico, porém na extremidade do filamento a 

estrutura era cônica. 

 

As cianobactérias, no geral, despertam grande interesse, pois além de conferir sabor e odor, 

compromete aceitabilidade das águas, são capazes de produzir toxinas, o que representa 

um risco à saúde humana e de animais. Esses produtos tóxicos são denominados 

cianotoxinas e são formadas por uma série de moléculas orgânicas. Ainda hoje, não está 

esclarecido o motivo pelo qual as cianobactérias produzem esses compostos, porém 

acredita-se que os mesmos tenham função protetora contra herbivoria (Carmichael, 1992). 

 

Sob condições normais, apenas uma porção dessas toxinas é liberada pelas células viáveis 

para a água. Contudo, quando ocorre a lise da célula, seja pelo decaimento natural ou por 

ação de agentes químicos que promovem a ruptura da célula, a toxina intracelular é 

liberada para a coluna d’água. 

 

A depender de sua estrutura, as cianotoxinas podem ser classificadas em peptídeos cíclicos, 

alcalóides ou lipopolisacarídeos. Quando se analisam os efeitos farmacológicos, as duas 

principais classificações são neurotoxinas e hepatotoxinas, embora existam também as 

dermatotoxinas (Sivonen e Jones, 1999).  

 

As hepatotoxinas são as toxinas produzidas por cianobactérias mais comumente 

relacionadas com casos de envenenamento animal e humano em todo mundo (Bittencourt-

Oliveira e Molica, 2003). Podem ser divididas em toxinas cíclicas peptídicas (microcistinas 

e nodularinas) e toxinas alcalóide (cilindrospermopsina) e são produzidas por espécies e 

cepas incluídas nos gêneros Anabaena, Microcystis, Oscillatoria, Nodularia, Nostoc e 

Cylindrospermopsis. 

 

Lambert et al. (1994) relatam que uma vez que a hepatotoxina encontra-se dentro das 

células hepáticas, ela promove uma desorganização dos filamentos dessas células, o que 
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leva a uma retração dos hepatócitos. Isso faz com que o fígado perca sua estrutura e surjam 

lesões internas graves, criando espaços internos que são preenchidos pelo sangue que passa 

a fluir dos capilares para esses locais. 

 

Em relação às neurotoxinas, já foram identificados três diferentes tipos: anatoxina-a, 

anatoxina-a(s) e saxitoxinas, que também são conhecidas como “PSP” (toxina paralisante 

de marisco). Essas toxinas são produzidas por espécies e cepas incluídas nos gêneros 

Anabaena, Aphanizomenom, Oscillatoria, Trichodesmium, Lyngbya e Cylindrospermopsis 

(Sivonen e Jones, 1999). 

 

Nesse trabalho, o objeto de estudo são as saxitoxinas, também conhecidas como PSPs, que 

é um grupo de alcalóide carbamato que pode ser não sulfatado (saxitoxina, neosaxitoxina, 

dcsaxitoxina, dcneosaxitoxina), ou pode conter um único grupamento sulfato (G-toxinas) 

ou dois grupamentos sulfato (C-toxina) (Sivonen e Jones, 1999) (ver apêndice A). A 

Figura 3.2 mostra a estrutura geral do grupo das saxitoxinas, em que alterações radicais R1 

a R5 geram mais de 20 variantes com diferentes toxicidades. Essas toxinas são produzidas 

também por dinoflagelados marinhos, que são os responsáveis pelo fenômeno da maré 

vermelha (Humpage et al., 1994) e estão entre as mais agudas substâncias tóxicas 

conhecidas (Gago-Martinez et al., 2001).  

 

 

Figura 3.2 - Estrutura geral das Saxitoxinas (Bittencourt-Oliveira e Molica, 2003). 

 

O mecanismo de ação das saxitoxinas em mamíferos se dá por meio da inibição da 

condução nervosa pelo bloqueio dos canais de sódio, que afeta a permeabilidade ao 

potássio ou a resistência das membranas (Carmichael, 1994). 
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Cabe citar que todas as cepas brasileiras de Cylindrospermopsis raciborskii tóxicas se 

mostraram produtoras de saxitoxinas (Bittencourt-Oliveira e Molica, 2003). 

Conseqüentemente, avaliar a persistência e biodegradação dessas toxinas na água tem sido 

um dos interesses da comunidade científica brasileira nos últimos anos. Porém, tem se 

verificado que bactérias que degradam os PSPs não são tão facilmente encontrados nos 

corpos d’água quanto as bactérias que degradam as microcistinas (Jones e Negri, 1997). 

 

Em se tratando da estabilidade da toxina, Falconer et al. (1989) observaram que as 

neurotoxinas provenientes do armazenamento de um extrato de Anabaena circinalis eram 

estáveis quando aquecidas de 30 a 60 min em valores de pH abaixo de 6, porém eram 

rapidamente destruídas quando o valor do pH era elevado para 12, e triplicavam a 

toxicidade quando aquecidas por 120 min no pH 2. 

 

Nos estudos realizados por Jones e Negri (1997) foi constatado que, em meio ácido, as 

toxinas C1 e C2 eram convertidas em variantes mais tóxicas do grupamento saxitoxinas, 

dcGTX-2 e dcGTX-3, respectivamente. Isso pode explicar porque os índices de toxicidade 

nos experimentos de Falconer et al. (1989) triplicaram quando se trabalhou com pH 2. 

 

O que tem sido observado em relação à estabilidade das saxitoxinas é que as mudanças de 

toxicidade dependem do pH da amostra, da temperatura de armazenamento e do tempo de 

aquecimento. Para a GTX-2 e GTX-3, Indrasena e Gill (1999) verificaram que quanto 

maiores os valores dessas três variáveis citadas, maior a degradação da toxina.  

 

Entre as variantes do grupamento saxitoxinas, tem se verificado que a STX apresenta uma 

tendência a ser a mais estável das toxinas, seguida pela neoSTX (Indrasena e Gill, 1999). 

Porém, de acordo com Alfonso et al. (1994), em soluções ácidas, somente a STX conserva 

sua toxicidade ao longo do tempo, sendo a neoSTX instável sob essas condições, 

possivelmente devido a transformações sofridas por essa molécula quando submetidas a 

meios ácidos. 

 

No que diz respeito aos fatores que influenciam a produção de toxinas pelas cianobactérias, 

Sivonen (1994) cita que: altas temperaturas (30
o
C) reduzem a produção de todas as cepas; 

que a baixa concentração de fósforo promove a diminuição da produção de hepatotoxina, 

mas não gera efeito algum na produção de neurotoxina; que o efeito da luminosidade 
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depende da cepa e da espécie, porém todas as cepas produzem mais toxina na intensidade 

de luz que é mais favorável ao seu crescimento. 

 

3.1.2 – Métodos de detecção e quantificação de cianotoxinas 

 

De acordo com Harada et al. (1999), existem vários métodos laboratoriais para detectar e 

quantificar cianotoxinas na água. Esses métodos variam quanto ao grau de sofisticação e de 

informação que eles fornecem. Os métodos podem ser divididos em três grupos: 

bioensaios, testes de toxicidade (bio e imunoquímico) e os métodos analíticos 

instrumentais. Porém, o segundo grupo ainda não apresentou resultados satisfatórios para 

as saxitoxinas. 

 

Os bioensaios são baseados na bioatividade das toxinas, como por exemplo, 

hepatotoxidade, neurotoxidade, atividade enzimática e interações imunológicas. Esse 

método tem a desvantagem de não detectar baixas concentrações de toxinas e nem 

distinguir entre diferentes análogos de uma mesma toxina (Harada et al., 1999), além do 

fato de que há uma tendência na comunidade científica em abolir a utilização de mamíferos 

em testes de toxicidade (Levin, 1992). 

 

Os métodos que têm se mostrado mais apropriados para detecção de toxinas são os 

métodos analíticos instrumentais, devido a sua precisão na identificação e quantificação 

das toxinas e por sua relativa rapidez ao analisar grandes números de amostras. Citam-se 

como exemplos de método analítico instrumental: eletroforese capilar (CE), 

bombardeamento atômico rápido (FAB), cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) e 

espectrometria de massa termospray (TSP). Eles são baseados nas propriedades físico-

químicas das cianotoxinas, cromatografia e na reatividade devida à presença de certos 

grupos funcionais nas moléculas. Dentre os métodos analíticos, o mais empregado é a 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (Harada et al., 1999). 

 

O método de detecção utilizando Cromatografia Líquida de Alta Eficiência foi 

inicialmente desenvolvido para análises de saxitoxinas em organismos marinhos, 

particularmente em mariscos. Entretanto, ele tem se mostrado adequado para avaliação 

dessas toxinas em cianobactérias (Lagos et al., 1999). 
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Antes de injetar uma amostra de água contendo saxitoxinas em um equipamento de HPLC 

para quantificá-la, é necessário extrair e purificar as toxinas presentes na amostra. Ainda 

não há uma padronização universalmente aceita no que diz respeito à extração das 

saxitoxinas, porém tem se verificado uma tendência de que a extração seja feita em meios 

ácidos (Fernandes e Cembela, 1995). Em relação à purificação, Harada et al. (1999) 

destacam a importância dessa fase preparatória da amostra para evitar que outras 

substâncias interfiram na definição e detecção dos picos no cromatograma originado no 

HPLC, porém ainda não é apontada na literatura uma técnica específica para esse fim. 

 

3.1.3 - Impactos na saúde 

 

As cianobactérias tóxicas vêm despertando maior interesse da comunidade científica 

devido a evidência dos impactos gerados pelas cianotoxinas na saúde de homens e animais, 

além dos problemas estéticos, de odor e sabor. Contudo, segundo Yoo et al. (1995), há 

ainda autoridades de saúde que não perceberam o perigo dos danos que podem vir a causar 

as florações de cianobactérias nos reservatórios de água, muitas vezes por acreditar que os 

métodos convencionais de tratamento conseguem resolver o problema. 

 

As intoxicações por cianotoxinas podem ocorrer via consumo de água de reservatório com 

presença de florações, por meio de atividades de recreação em mananciais comprometidos 

ou pelo consumo de alimentos contaminados com toxinas.  

 

No primeiro caso, o consumo pela população de água contaminada com cianotoxinas pode 

ser conseqüência de falta de conhecimento, consumo acidental ou má operação da estação 

de tratamento. Já a recreação é um perigo a parte, onde se requer políticas de 

gerenciamento de lagos e rios para advertir e prevenir os usuários. A prática de esportes 

náuticos em que há contato direto com a água em locais comprometidos pela presença de 

cianobactérias é considerada como exposição de alto risco devendo, portanto, ser evitada 

para não se tornar susceptível a irritações alérgicas na pele e nos olhos, a necrose dos 

tecidos, a asma, entre outros efeitos (Yoo et al., 1995). De acordo com García et al. (2004), 

já há casos comprovados de morte pela ingestão de alimentos contaminados com elevadas 

concentrações de toxinas. 
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A depender da natureza das cianotoxinas, elas apresentam diferentes impactos sobre a 

saúde. Por exemplo, neurotoxinas como a anatoxina-a, que é um alcalóide produzido pelo 

gênero Anabaena, age como um bloqueador neuro-muscular pós-sináptico, causando morte 

por paralisia respiratória progressiva (Falconer, 1996). 

 

Em relação à anatoxina-a (s), segunda neurotoxina identificada e que também é produzida 

pelo gênero Anabaena, há relatos que ela provocou a morte de animais na América do 

Norte, e as reações visíveis do envenenamento eram excessiva lacrimação e salivação, falta 

de coordenação motora e diarréia. Considera-se improvável a ocorrência, em 

concentrações tóxicas para o homem, na água distribuída para o consumo devido a grande 

instabilidade da molécula. Porém, a anatoxina-a(s) representa um risco potencial se 

inalada, causando deficiência respiratória devido ao comprometimento de nervos e 

músculos associados a essa atividade metabólica (Falconer, 1996). 

 

O terceiro grupo identificado de neurotoxinas produzida pelo gênero Anabaena, que inclui 

a saxitoxina, neosaxitoxina e goniautoxina, causou a morte de rebanhos que utilizavam 

como fonte de água um rio comprometido pela presença dessas cianobactérias (Falconer, 

1996). Segundo Kuiper-Goodman et al. (1999), as pessoas que consomem mariscos com 

altas concentrações de PSP (venenos paralisantes de marisco), outra nomenclatura usada 

para o grupamento das saxitoxinas, podem apresentar sintomas variando desde leves 

formigamentos e dormência na boca até a completa paralisia e morte por deficiência 

respiratória. García et al. (2004) relatam que dois pescadores na Patagônia chilena, após 

consumirem de 7 a 9 mariscos que continham uma concentração de 8575 g de STX 

equiv/100g marisco, morreram após 3 a 4 horas da ingestão. 

 

Fitzgerald et al. (1999) propuseram o valor de 3µg/L como o limite máximo aceitável de 

saxitoxinas em água para consumo humano. Para obtenção de tal valor, foram feitas as 

seguintes considerações: uma dose de 200 g de STX é capaz de causar intoxicações em 

um indivíduo; o peso corpóreo do ser humano é em média 60 kg; o consumo médio diário 

de água de uma pessoa é cerca de 2 litros; e há fatores de incerteza devido as variações 

entre espécies e entre organismos da mesma espécie. Esse limite proposto por Fitzgerald e 

colaboradores é o recomendado pela Portaria MS 518/2004 (BRASIL, 2004). 
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Em se tratando de hepatotoxinas, elas atacam preferencialmente o epitélio intestinal e os 

hepatócitos. Quando inaladas ou ingeridas os sintomas são: dor abdominal, diarréia, 

vômitos, aftas, dor de cabeça e tosse seca (Falconer, 1996). Se a exposição for por longos 

períodos, mesmo a níveis baixos de concentração, as hepatotoxinas podem se configurar 

como um sério risco à saúde à medida que há evidências que a presença de microcistinas 

em reservatórios podem levar a uma maior incidência de câncer hepático (Azevedo e 

Brandão, 2003; Yoo et al., 1995). No que diz respeito a esses efeitos crônicos, Kuiper-

Goodman et al. (1999) acreditam que a alta incidência de câncer na população chinesa está 

relacionada com o fato de existir nesse país uma grande quantidade de águas que 

apresentam hepatotoxinas, entretanto ressaltam a necessidade de maiores investigações 

para que essa hipótese seja confirmada. 

 

A OMS, considerando os problemas na saúde causados pela mais comum das 

hepatotoxinas, a microcistina, recomenda um limite máximo aceitável de 1 µg/L de 

microcistina em água para consumo humano, e esse valor é o adotado na legislação 

brasileira. 

 

Em relação à cilindropermopsina, hepatotoxina produzida também por cepas tóxicas de 

Cilyndrospermopsis raciiborskii, a OMS acredita que não há dados suficientes ainda para 

estabelecer um limite confiável. Porém, estudos desenvolvidos por Shaw et al. (2000, apud 

Azevedo e Brandão, 2003), sugerem um limite máximo aceitável de 15 µg/L para água 

potável.  

 

Embora se conheçam alguns dos efeitos das cianobactérias e suas toxinas sobre a saúde 

humana, esse é um assunto que requer mais avaliações, seja por meio de estudos 

toxicológicos, seja por meio da realização de estudos epidemiológicos sistematizados nas 

regiões em que as populações encontram-se expostas a águas contaminadas por esses 

microrganismos e compostos. 

 

3.1.4 - Controle de floração de cianobactérias tóxicas em mananciais 

 

O meio mais racional para evitar problemas causados pelas cianobactérias tóxicas é a 

prevenção. Porém, cabe lembrar que técnicas para prevenir as florações não são simples, se 

fazendo necessário ter um banco de dados que contenha informações sobre as 
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características químicas, físicas e biológicas do reservatório de água e da bacia 

hidrográfica. 

 

Segundo Yoo et al. (1995), os métodos de prevenção incluem o gerenciamento da bacia, 

para minimizar o aporte dos nutrientes essenciais (nitrogênio e fósforo) às coleções de 

água, e processos físicos, químicos e biológicos de tratamento do manancial. Essas ações 

têm caráter prioritário, pois permitem que o corpo d’água não atinja níveis eutróficos. A 

seguir, serão abordados de forma sucinta alguns métodos de prevenção: 

 Métodos de tratamento físico - São baseados principalmente na aeração (Yoo et al., 

1995). A aeração tem o intuito de fornecer oxigênio ao reservatório para prevenir a 

ocorrência de condições anaeróbias e subseqüentemente a liberação do fósforo dos 

sedimentos. Cita-se, como exemplos, a circulação forçada, a aeração do hipolímnio 

e a aeração por camada. 

 

 Métodos de tratamento químico - Os mais populares métodos químicos para 

prevenção de florações de cianobactérias consistem em limitar a disponibilidade de 

fósforo para as mesmas ou matá-las. São exemplos dessa prática, a precipitação de 

fósforo usando coagulantes e a aplicação de algicidas para o controle do 

crescimento da biomassa. No Brasil, a Portaria MS 518/2004, veda o uso de 

algicidas para o controle do crescimento de cianobactérias quando a densidade das 

mesmas exceder 20.000 cel/mL ou 2 mm
3
/L de biovolume, devido ao fato dos 

algicidas provocarem a lise das células, que quando presentes em grande número 

podem liberar concentrações significativas da toxina para o meio aquático. 

 

 Métodos de tratamento biológico - O controle biológico de cianobactérias pode ser 

feito por meio da atuação de organismos herbívoros (biomanipulação) ou por meio 

da aplicação de certos vírus e bactérias(Esteves, 1998). A biomanipulação é um 

tipo de controle que age modificando a estrutura da comunidade aquática com 

intuito de promover a melhoria das características do manancial. Nessa atividade 

tem se dado maior ênfase aos empregos de zooplâncton e peixes pelo significativo 

efeito dos mesmos na eliminação de biomassa vegetal. Carmichael (1992a) enfatiza 

que a introdução deliberada de algumas espécies de carpas em corpos d’água, para 

controle de cianobactérias tóxicas, pode provocar problemas ambientais que 

precisam ser avaliados. Em se tratando dos vírus e bactérias, os mais utilizados são 
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os vírus conhecidos como cianofágos e as bactérias do tipo Myxobactéria. A 

efetividade de ambos foi demonstrada somente em escala de laboratório (Yoo et al., 

1995). Isso é devido a grande dificuldade de manter em laboratório quantidades 

suficientes dessas culturas para aplicar nos reservatórios (Carmichael, 1992a). 

 

Quando da ocorrência de florações de cianobactérias, pode-se usar como medidas de 

controle operacional: a remoção de escuma, que é um método paliativo para melhorar a 

aparência do lago e minimizar a deposição na margem, diminuindo dessa forma as chances 

de contato de pessoas e animais a altas concentrações de células e toxinas; a mudança no 

ponto de captação da água bruta, situando-os em locais afastados dos pontos de máxima 

densidade de células, o que pode ser feito tanto pela seleção de uma profundidade 

adequada como pela transferência do ponto de captação. Outra medida operacional é a 

construção de barreiras similares às adotadas para conter derramamentos de óleo, 

mantendo-se temporariamente as florações afastadas das estruturas de captação (Hrudey et 

al., 1999). 

 

3.2 – CONCEITOS BÁSICOS SOBRE SEDIMENTAÇÃO E FLOTAÇÃO 

 

3.2.1 – Tratamento Convencional 

 

No tratamento convencional, a água é submetida às etapas de coagulação, floculação, 

decantação e filtração, antes de ir para rede de distribuição. Em alguns arranjos a 

sedimentação é substituída pela flotação. 

 

Provavelmente devido à falta de estudos que detalhem a qualidade da água bruta e a 

ausência de estudos em escala piloto, o tratamento convencional é o mais utilizado no 

Brasil. Caso pesquisas de qualidade da água fossem realizadas na fase preliminar de 

projeto, para saber as características do manancial, outras tecnologias mais simples e 

econômicas poderiam ser empregadas. 

 

Segundo o IBGE (2002, apud Di Bernardo et al., 2003) o tratamento convencional 

predomina tanto em termos de número de unidades nos distritos brasileiros, totalizando 

83,5%, quanto em termos de volume de água tratada, nesse caso corresponde a mais de 

90%. Esses dados reforçam a importância de pesquisadores brasileiros avaliarem a 
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remoção de cianobactérias e cianotoxinas por essa seqüência de tratamento. As Figuras 3.3 

e 3.4 ilustram a distribuição das tecnologias adotadas para o tratamento de água nas 

diversas regiões brasileiras. 
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Figura 3.3 – Abastecimento de água- distritos por tipo de tratamento 

(IBGE, 2002 apud Di Bernardo et al., 2003). 

 

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

Norte Nordes te Sudes te Sul Centro-Oes te

V
o

lu
m

e
 d

e
 Á

g
u

a
 D

is
tr

ib
u

íd
o

 p
o

r 
D

ia
 (

m
3
)

Volume de Água Tratada

Distribuída

Convencional 

Não-Convencional

 
Figura 3.4 – Abastecimento de água – volume de água distribuído por tipo de tratamento 

(IBGE, 2002 apud Di Bernardo et al., 2003). 

 

A seguir, são abordados, de forma sucinta e bastante básica, o processo de coagulação e 

processos de clarificação usados no tratamento convencional e que serão objetos do 

presente trabalho, a saber: sedimentação e flotação. 
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3.2.2 – Coagulação-Floculação 

 

A coagulação-floculação é um dos processos mais importantes no tratamento químico da 

água, pois permite a diminuição, ou eliminação, das forças de repulsão que mantêm as 

partículas de impurezas dispersas na água, viabilizando a agregação das mesmas em 

unidades de maior tamanho (flocos). Esses flocos têm que apresentar tamanhos e 

densidades convenientes para serem removidos nas subseqüentes fases de separação física. 

 

Segundo Arboleda (1992), o processo de coagulação-floculação é usado para facilitar a 

remoção de turbidez orgânica e inorgânica, cor verdadeira e aparente e ajudar na 

eliminação de bactérias, vírus, patógenos, algas e plânctons em geral, bem como 

substâncias produtoras de sabor e odor. 

 

Esse processo é induzido pela adição de produtos químicos, os coagulantes, que atuam 

desestabilizando as partículas. Os coagulantes mais utilizados são o sulfato de alumínio 

(Al2(SO4)3, policloreto de alumínio (Al(OH)x(Cl)y, cloreto férrico (FeCl3), sulfato 

ferroso (Fe2(SO4)3 e polímeros catiônicos. Uma prática comum é adicionar um auxiliar de 

floculação para melhorar as características do floco formado e assim facilitar sua posterior 

remoção.  

 

Os mecanismos de coagulação são a compressão da camada difusa, a adsorção-

neutralizacão de cargas, a varredura e a adsorção-formação de pontes, sendo que a 

predominância de um mecanismo sobre outro está relacionado às condições de coagulação. 

 

A compressão da camada difusa é o mecanismo em que as forças de repulsão entre os 

colóides (geralmente cargas negativas) são reduzidas pela adição de íons “indiferentes” de 

carga positiva, como é o caso do NaCl Com a redução dessas forças repulsivas, as forças 

de atração entre elas passam a predominar, facilitando a formação do floco. 

 

O mecanismo de adsorção-neutralização de cargas ocorre quando íons positivos, 

geralmente, originados da hidrólise do coagulante, são adsorvidos à superfície do colóide 

em quantidade suficiente para neutralizar a sua carga negativa, reduzindo, ou eliminando, 

dessa forma, as forças de repulsão. Nesse mecanismo, pode haver reestabilização da carga 
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da partícula, caso a partícula adsorva uma carga maior que a necessária para neutralizar a 

sua superfície. 

 

A varredura (ou captura) acontece quando a dosagem de um coagulante metálico, como é o 

caso do sulfato de alumínio, é suficientemente elevada, ao ponto de exceder o limite de 

solubilidade do hidróxido formado. Nesse mecanismo, o coagulante metálico reage com a 

alcalinidade da água formando hidróxidos que ao precipitarem envolvem os colóides e as 

partículas suspensas, formando flocos. 

 

Quando se empregam polímeros, que são compostos de cadeia longa, como coagulante, 

eles podem vir a ser adsorvidos por mais de uma partícula devido ao seu tamanho, servindo 

como ponte entre elas. A esse mecanismo deu-se o nome de adsorção-formação de pontes. 

 

Como pode ser observado, a coagulação é um fenômeno complexo e pode ser afetado 

pelos seguintes fatores: dosagem e tipo do coagulante; pH em que ocorre o processo; nível 

de turbidez e carbono orgânico total e/ou dissolvido presentes na água; tamanho das 

partículas, existência de ânions e cátions em solução; além dos parâmetros de mistura e 

temperatura (Amirtharajah e O’Mélia, 1990). 

 

Para garantir uma coagulação-floculação eficiente em uma ETA, geralmente, recorre-se a 

ensaios em escala de bancada. O ensaio com equipamento de teste de jarros vem sendo a 

ferramenta mais largamente empregada. Por meio dele otimiza-se os parâmetros como 

dosagens necessárias, valores de pH e gradientes de velocidade (intensidades de mistura). 

 

Para prever as condições químicas em que a coagulação pode ocorrer, faz-se uso dos 

diagramas de coagulação. Amirtharajah e Mills (1982) desenvolveram um diagrama de 

coagulação para águas sintéticas e naturais baseado no diagrama de solubilidade do 

alumínio e nas condições de pH e dosagem de sulfato de alumínio. A Figura 3.5 mostra o 

diagrama construído por esses autores. 
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Figura 3.5 – Diagrama de coagulação proposto por Amirtharajah & Mills (1982) 

(Santos, 2001 – modificada). 

 

No diagrama apresentado na Figura 3.5 é possível observar as regiões de pH e dosagem em 

que predominam os diferentes mecanismos de coagulação. Entretanto é importante 

ressaltar que as fronteiras de cada região variam em função da qualidade da água. 

 

3.2.3 – Sedimentação 

 

A sedimentação é uma operação física em que as partículas suspensas com densidade 

superior à do meio líquido apresentam movimento descendente devido à ação da 

gravidade. O principal objetivo da sedimentação é produzir um efluente clarificado, mas 

também é necessário produzir um lodo adensado, apresentando concentrações de sólidos 

que possam ser facilmente manuseadas e tratadas (von Sperling, 1996). 

 

Os primeiros estudos no intuito de aplicar essa técnica no tratamento de água datam do 

século XX, sendo indicada para águas que apresentam elevada turbidez e que contenham 

poucas partículas com densidade baixa como é o caso das algas. 
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Basicamente, existem quatro tipos distintos de sedimentação: 

a) a sedimentação discreta, na qual as partículas sedimentam sem haver aglutinação, 

ou seja, são conservadas suas propriedades físicas; 

b) a sedimentação floculenta, que predomina no tratamento de água, e na qual as 

partículas aglomeram-se à medida que sedimentam e, portanto, têm suas 

características (forma, tamanho e densidade) alteradas; 

c) a sedimentação zonal , na qual, devido à elevada concentração de sólidos, forma-se 

um manto que sedimenta como uma massa única de partículas; 

d) a sedimentação por compressão, que ocorre quando as concentrações de sólidos são 

ainda mais elevadas. O fenômeno pode ocorrer apenas por compressão da estrutura 

da partícula, removendo a água da matriz do floco. 

 

A teoria da sedimentação baseia-se no fato de que qualquer partícula não coloidal, 

suspensa em um meio líquido em repouso de menor massa específica, será acelerada pela 

ação da gravidade até que as forças de resistência viscosa e de deformação do líquido 

sejam iguais à resultante do peso efetivo da partícula, como visto na Figura 3.6. A partir de 

então, a velocidade descendente será constante e é denominada de velocidade de 

sedimentação (Di Bernardo, 1993). Pesquisadores como Stokes e Newton, no intuito de 

facilitar o entendimento do processo de sedimentação, propuseram equações que 

correlacionavam essas forças atuantes na partícula. Porém, apesar das equações sugeridas 

serem consistentes do ponto de vista teórico, não fornecem parâmetros para serem usados 

no tratamento de água, pois tais equações se baseiam no movimento de partículas discretas. 

 

Define-se como partícula discreta, a partículas cuja a forma, a densidade ou o tamanho não 

são alterados durante a sedimentação. Considera-se que durante todo o processo de 

sedimentação o movimento de uma partícula não interfere no movimento de outra 

partícula, como se a partícula estivesse sozinha no meio líquido. 
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Figura 3.6 - Forças atuantes em uma partícula sólida durante a sedimentação. 

 

Uma modelagem matemática para projeto de decantadores foi proposta por Hazen, no ano 

de 1904, partindo das seguintes premissas: o decantador é um tanque ideal (não sofre 

interferências externas ao fenômeno); o escoamento é contínuo e não turbulento; as 

partículas são discretas; e não há ressuspensão de partículas sedimentadas. 

 

Independente das considerações feitas por Hazen, que restrigem a aplicabilidade de seu 

modelo, a teoria proposta foi importante para mostrar que a eficiência de remoção das 

partículas discretas no tanque é função da área superficial do decantador e independe da 

profundidade e do tempo de detenção no tanque. 

 

Porém, no tratamento de água, verifica-se que as partículas não se caracterizam como 

discretas, mas sim, floculentas. Essas partículas aglomeram-se formando flocos que 

tendem a crescer de tamanho à medida que sedimentam. Devido ao aumento dos tamanhos, 

as partículas têm sua velocidade de sedimentação maior e crescente. Cabe ressaltar que a 

velocidade de sedimentação é função da qualidade da água bruta, das características 

químicas da coagulação e dos parâmetros físicos da floculação. 

 

Observa-se que nos decantadores reais, a floculação ocorre à medida que as partículas 

dirigem-se ao fundo. Portanto, quanto mais chances de contato elas tiverem, maior a 

formação de flocos. Por conseguinte, a sedimentação floculenta tem sua eficiência 

melhorada com o aumento da profundidade do tanque e do tempo médio de detenção. No 

entanto a área superficial do decantador e a taxa de escoamento superficial são os 
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parâmetros ainda mais importantes a serem considerados (Di Bernardo, 1993; von 

Sperling, 1996). 

 

Dadas as dificuldades de se prever a sedimentação das partículas floculentas, recorrem-se 

aos ensaios de floculação e sedimentação em aparelhos de laboratório (testes de jarro) ou, 

preferencialmente, em colunas de sedimentação. 

 

Segundo Kawamura (2000), existem diversos fatores que podem afetar o processo de 

sedimentação, tais como as características da água bruta, a velocidade de sedimentação das 

partículas suspensas, as condições climáticas, as características geológicas do local, as 

variações de vazão, a ocorrência de curtos-circuitos hidráulicos, o tipo de sedimentador, 

método de remoção do lodo. 

 

Variações nas características da água bruta comprometem a qualidade do efluente do 

decantador. Mudanças repentinas na temperatura da água, mesmo que seja na ordem de 0,5 

ºC, podem levar a consideráveis variações na densidade da água. A depender do valor da 

densidade, a água afluente poderá situar-se no fundo do sedimentador e promover a 

resuspensão do lodo sedimentado, ou situar-se na superfície da massa líquida do 

decantador, e promover um curto-circuito hidráulico. 

 

A eficiência do processo também pode ser afetada quando da ocorrência de aumentos 

súbitos da quantidade de material em suspensão na água a ser tratada, pois esse aumento 

leva a uma maior quantidade de flocos que, por sua vez, pode gerar a necessidade de 

realização de descargas de lodo em tempos menores. 

 

No que diz respeito às condições climáticas, para efeito de projeto, deve-se considerar 

variações diárias e sazonais da temperatura da água e do ar, nível de precipitação da chuva 

e intensidade e duração dos ventos. 

 

As características do solo também merecem atenção, pois estudos inadequados do solo têm 

levado a recalques de decantadores, gerando fissuras nas paredes e no fundo. Para evitar 

problemas dessa grandeza, recomendam-se investigações da capacidade de carga do solo e 

da presença de falhas geológicas, conhecimento sobre o nível do lençol subterrâneo e a 

salinidade do solo. 
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A configuração dos tanques de sedimentação é fortemente influenciada pela forma, 

declividade e demais condições geométricas da ETA. Os sedimentadores convencionais 

podem ser retangulares de fluxo horizontal, ou circulares com alimentação central. Os 

primeiros são os que melhor suportam sobrecargas hidráulicas. Variações bruscas de 

vazões geram sérios distúrbios na eficiência do sedimentador. 

 

A configuração mais comum nas ETAs é a formada por baterias de decantadores 

retangulares com paredes laterais comuns, ligados às unidades de floculação e filtração por 

canais, e que apresentam fluxo horizontal. Essa configuração oferece diversas vantagens, 

como a redução do custo de construção, minimização da área requerida, distribuição 

facilitada da água floculada entre os tanques, minimização das tubulações, redução da 

possibilidade de quebra do floco no percurso floculador-sedimentador. 

 

Com o objetivo de aumentar a taxa de escoamento superficial dos decantadores 

desenvolveu-se o decantador de alta taxa. Com a adoção desse tipo de sedimentador 

consegue-se diminuir a área requerida ou usá-la para tratar uma vazão maior. Podem ser 

constituídos de dutos de seção quadrada, circular ou por placas planas. 

 

O conhecimento da velocidade de sedimentação da partícula, que determina a taxa de 

aplicação superficial, é de fundamental importância, pois é o principal parâmetro de 

projeto do decantador. A velocidade de sedimentação pode variar consideravelmente com 

o tipo de coagulante empregado, as condições de floculação e a natureza do material em 

suspensão presente na água bruta. Segundo Metcalf & Eddy (1991), quando o 

sedimentador for projetado para remover flocos formados a partir da adição de sais de ferro 

e de alumínio é recomendado que a taxa de aplicação superficial esteja compreendida entre 

24 m3/m2.dia e 48 m3/m2.dia. 

 

Um grave problema que pode ocorrer no sedimentador é a existência de curtos circuitos 

hidráulicos. Erros no dimensionamento da distância entre a entrada e saída da água nessa 

unidade ou inadequado dispositivo de entrada de água floculada ou de saída da água 

decantada podem levar a formação de caminhos preferenciais. Como mencionado 

anteriormente, a criação de correntes térmicas no sedimentador também pode levar a curtos 

circuitos. 
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Segundo Arboleda (1992), um dos aspectos mais críticos da operação de uma ETA é o 

manejo do lodo produzido. Dependendo da forma de operação, do total do lodo gerado em 

uma ETA convencional, , 60 a 70% é proveniente do sedimentador. 

 

As impurezas retidas nos sedimentadores podem ser removidas de forma contínua ou 

periódica, manual ou mecânica. Quando a remoção é periódica é comum o lodo ficar 

armazenado por mais de 60 dias, isso pode permitir que substâncias como, metais pesados 

e toxinas, que tenham sedimentado, permaneçam em contato com a água por esse período, 

comprometendo a segurança da mesma.  

 

3.2.4 – Flotação 

 

A flotação é um processo usado para separar partículas sólidas de uma fase líquida. A 

separação é feita por meio da introdução de microbolhas de gás (geralmente o ar) na água. 

Essas microbolhas, ao aderirem à partícula, formam um aglomerado de densidade menor 

que a água, levando-o a flutuar até a superfície, formando uma escuma que posteriormente 

é removida (Metcalf & Eddy, 1991). 

 

Esse processo foi empregado nas indústrias de minério e de papel desde o início do século 

XX. Na década de 50, passou a ser utilizado no tratamento de águas residuárias. Somente a 

partir dos anos 60, começaram as pesquisas e aplicações da flotação para o tratamento de 

água para abastecimento. No Brasil, em meados da década de 80, principiou-se o estudo 

desse processo. 

 

Existem três tipos de sistemas de flotação, que são diferenciados de acordo com a forma de 

geração de bolhas, sendo eles, flotação por ar disperso, flotação eletrolítica e flotação por 

ar dissolvido. 

 

Na flotação por ar disperso, utilizam-se rotores ou meio porosos para promover 

simultaneamente, a dispersão, aeração e agitação da suspensão (Di Bernardo, 1993) e 

ocorre a produção de bolhas com diâmetro de cerca de 0,4 a 2,0 mm (Reali e Campos, 

1985). Esse diâmetro, relativamente grande para o processo, e a alta turbulência, 

configuram-se desvantagens, pois aumentam as possibilidades de quebra do floco. Além 
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disso, leva a produção de escuma (lodo) com baixa concentração de sólidos. Por essas 

características, esse tipo de flotação não é recomendado para o tratamento de água. 

 

O sistema de flotação denominado de flotação eletrolítica baseia-se na formação de bolhas 

dos gases hidrogênio e oxigênio durante a eletrólise da água (Torem, 2003). É 

recomendado para remoção de flocos frágeis de baixa densidade, pois o processo não cria 

turbulência. A carga de aplicação superficial é baixa, sendo no máximo de 96 m3/m2.dia e 

portanto, recomendada apenas para pequenas ETAs. Uma desvantagem do processo é o 

custo adicional necessário para repor ou retificar os eletrodos (Gregory e Zabel, 1990). 

Junta-se a essa desvantagem a possibilidade de ocorrer contaminação da água devido à 

dissolução dos eletrodos (Silva, 2003). 

 

A flotação por ar dissolvido (FAD) é um sistema de flotação fundamentado na variação de 

solubilidade do ar na água em diferentes condições de pressão. Inicialmente, a água é 

saturada com ar em condições de alta pressão e, quando a mesma é introduzida na câmara 

de flotação, a redução para pressão atmosférica faz liberar bolhas de ar.  

 

Existem outros meios de promover a redução de pressão, como na flotação a vácuo e na 

microflotação. Na flotação à vácuo, o ar dissolvido na água à pressão atmosférica é 

liberado, sob a forma de microbolhas, pela redução da pressão em uma unidade chamada 

de câmara de pressão negativa (Reali e Campos, 1985), já a microflotação é um processo 

cuja saturação de ar é realizada pelo aumento da pressão hidrostática (Lacerda, 1997, apud 

Zabel e Melbourne, 1980). Entretanto nesses processos a variação de pressão fica limitada 

a 1 atm, o que é uma desvantagem.  

 

A variante que melhor se enquadra no tratamento de água é a FAD sob pressão. Esse 

método permite um melhor controle de produção de bolhas e não se faz necessária forte 

agitação. 
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A flotação por ar dissolvido sob pressão pode ser realizada com pressurização parcial ou 

total do afluente, ou ainda com pressurização do efluente recirculado (ver Figura 3.7).  
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Figura 3.7 – Arranjos da flotação por ar dissolvido sob pressão (Lacerda, 1997). 

 

Dentre essas opções, o aconselhado no tratamento de água é a FAD com pressurização do 

efluente recirculado, pois nas demais opções os flocos, ao passarem pelo sistema de 

saturação, podem vir a ser rompidos. Essa opção também possibilitar o uso de 

equipamentos de menor porte para saturar a água. 

 

Segundo Kawamura (2000), os aspectos mais importantes a serem observados na flotação 

são: qualidade da água bruta,  condições de coagulação e floculação, unidades de flotação, 

taxa de recirculação e sistema de saturação, remoção do lodo e o custo. 
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Kawamura (2000) alerta que a FAD pode não operar eficientemente quando se emprega a 

coagulação melhorada (enhanced coagulation), pois as altas dosagens de coagulante podem 

formar flocos pesados, que terão maior tendência a sedimentar. Esse autor sugere que os 

níveis de COT na água bruta que será tratada por flotação não devem ultrapassar 10 mg/L, 

para não ser necessário usar esse tipo de coagulação. 

 

Em relação aos aspectos de floculação, é primordial garantir a formação de flocos 

pequenos e leves que agreguem grande quantidade de bolhas de ar para que assim possam 

ascender à superfície com maior facilidade. Para garantir flocos com essas características, 

aumenta-se o gradiente de velocidade e diminui-se o tempo de floculação em relação aos 

empregados no processo de sedimentação. O gradiente de velocidade adotado na 

floculação, geralmente, tem seu valor situado na faixa entre 30 e 120 s-1, e o tempo de 

floculação recomendado é em torno de 10 a 20 minutos. 

 

Na unidade física da flotação existem dois pontos críticos: o primeiro é na entrada de água 

(floculada e saturada) e o segundo é na saída do efluente do tanque de flotação. Para maior 

eficiência do processo, a água tem que entrar nessa unidade de forma uniforme ao longo de 

toda sua largura e a saída de água tem que estar situada a uma altura que minimize a 

possibilidade de lodos, que eventualmente estejam armazenados no fundo, sejam 

coletados. 

 

Willis (1997) relata que não adianta usar tanques com profundidades maiores que 3,0m, 

pois o aumento dessa dimensão não implica em melhor qualidade do clarificado. Por outro 

lado, não se deve usar tanques muito rasos, pois essa medida pode promover o carreamento 

de bolhas de ar para o efluente. 

 

Em termos de recirculação e do sistema de saturação, recomenda-se que o comprimento do 

tanque não seja superior a 40 m, pois para tamanhos maiores aumenta-se a dificuldade para 

que a água de reciclo atinja uniformemente todos os pontos do tanque.  

 

Edzwald (1995) relata que as microbolhas de ar formadas no processo de FAD devem 

apresentar dimensões variando entre 10 e 100 m e que há uma influência significativa do 

tamanho das bolhas na eficiência do processo. Caso as bolhas sejam muito grandes, 

ocorrerá uma rápida taxa de ascensão dos flocos, excedendo o regime laminar requerido e 



 27 

causando uma diminuição na qualidade da água. Entretanto, se as bolhas forem pequenas 

demais, a baixa taxa de ascensão do floco poderá gerar necessidade de mudanças nas 

dimensões da câmara de flotação (Willis, 1997). 

 

A remoção do material flotado pode ser feita de forma contínua ou intermitente, por meio 

de equipamentos mecânicos ou descargas hidráulicas. A remoção realizada por 

equipamentos mecânicos é mais cara, mas gera um lodo com alta concentração de sólidos 

(2 a 3%). Essa concentração de sólidos permite eliminar ou ao menos reduzir a necessidade 

do espessamento do lodo, conformando-se em uma vantagem. A remoção por meio de 

descargas hidráulicas gera um lodo com baixa concentração de sólidos (0,2 a 0,5%) e leva 

a um desperdício em média de 2% de água (Gregory e Zabel, 1990; Kawamura, 2000 e 

Willis, 1997). De acordo com Gregory e Zabel (1990), o sistema de remoção do lodo 

flotado pode atingir entre 10 e 20% do custo total da ETA.  

 

Nesse processo de clarificação, as características da escuma (lodo) formada depende 

consideravelmente da qualidade da água a ser tratada. Por exemplo, flocos provenientes de 

águas contendo elevada cor e baixa alcalinidade quebram facilmente e, portanto, 

recomenda-se que a remoção de escuma se dê em até 30 minutos. Entretanto, quando o 

floco é proveniente de uma água com elevados níveis de turbidez e de algas, eles são mais 

resistentes e, segundo Gregory e Zabel (1990), mesmo sendo acumulado por 24 horas, esse 

floco não rompe.  

 

3.2.5 – Aspectos comparativos entre os dois processos 
 

A FAD tem sido freqüentemente aplicada em novas estações de tratamento, sendo bastante 

efetivo para águas contendo altas concentrações de algas e cor verdadeira e baixa turbidez. 

Kawamura (2000) relata que a FAD opera sem problemas em águas com turbidez de até 50 

uT, porém, se os valores passarem de 100 uT, a operação deve ocorrer apenas para curtos 

períodos. Zabel e Melbourne (1980, apud Gregory e Zabel, 1990) relatam que o emprego 

de FAD conseguiu remover 98% de células de Mycrocistis aeruginosa de uma água 

contendo uma concentração na ordem 105 cel/mL dessa cianobactéria. 

 

A principal vantagem da FAD são as altas taxas de aplicação empregadas (entre 240 e 360 

m3/m2.dia), se comparadas com a sedimentação, no geral, chegam a ser 10 vezes maior. 



 28 

Uma desvantagem é o alto custo operacional, em função da energia necessária para 

pressurizar as câmaras de ar (Janssens e Buekens, 1993), entretanto, na maioria dos casos, 

o custo de implantação da FAD é menor do que o da sedimentação. 

 

Outra desvantagem da FAD é que essas unidades devem ter sempre peças para reposição 

no estoque, bem como mão de obra qualificada para minimizar os problemas devido a 

eventuais paralisações. Por outro lado, Mouchet e Bonnélye (1998) relatam que se for 

considerado também o tratamento do lodo, o uso da flotação pode reduzir os custos 

operacionais entre 10 e 15% quando comparado à sedimentação. O lodo da flotação pode 

apresentar teor de sólidos até 6 vezes maior que o da sedimentação.  

 

Em qualquer dos dois processos, sedimentação ou flotação, as condições de coagulação e 

floculação são de fundamental importância para a remoção das impurezas presentes nas 

águas. A literatura não relata diferenças no princípio químico entre esses processos, porém, 

segundo Willis (1997), em geral, a flotação não requer adição de polieletrólitos para 

melhorar a floculação. 

 

Em termos de dosagem de coagulante, Edzwald et al. (1992) sugerem que a dosagem para 

estações com FAD deve ser menor que para as que possuem unidades de sedimentação, 

uma vez que na flotação não necessita de flocos grandes para ter eficiência, mas sim, de 

flocos desestabilizados. 

 

Janssens (1992) relata que o emprego do mecanismo de adsorção-neutralização de cargas 

promove a formação de flocos hidrofóbicos, ou seja, que repelem a camada de água de sua 

superfície, facilitando a adesão das microbolhas de ar. Além disso, forma flocos com 

cargas neutralizadas, o que os tornam ideal para serem removido por FAD. Entretanto, 

como o mecanismo de varredura tende a formar flocos maiores e de estrutura aberta, 

levando-os a ter uma menor densidade e maiores áreas de contato com as bolhas de ar, 

resulta que esse mecanismo age favorecendo a adesão das bolhas aos flocos (Gochin e 

Solari, 1983; Reali, 1994; Fukushi et al., 1995; apud Lacerda, 1997). Lacerda (1997) 

relata, a partir de experimentos em ETA-piloto, elevadas remoções de turbidez e de algas 

tanto para pH 7, em que há predominância do mecanismo de varredura, quanto para pH 5, 

no qual prevalece o mecanismo de adsorção-neutralização de cargas.  
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Portanto, verifica-se que qualquer mecanismo de coagulação pode ser efetivo, bastando 

para isso trabalhar empregando-se as dosagens ótimas e pH de coagulação adequado. 

 

Em relação à sedimentação, o mecanismo que se mostra mais apropriado é o de varredura. 

Na varredura, as partículas coloidais presentes na água comportam-se como núcleos de 

condensação para os precipitados formados ao se colocar o coagulante, gerando flocos de 

tamanhos maiores e que apresentam velocidades de sedimentação relativamente altas, 

quando comparadas com as que as são obtidas para flocos formados no mecanismo de 

adsorção-neutralização de cargas. Portanto, torna-se mais fácil remover as partículas no 

decantador quando mecanismo de coagulação por varredura predomina. Porém, não se 

pode afirmar que a coagulação por meio de adsorção-neutralização de cargas não 

possibilita remoções adequadas de partículas no decantador. 

 

A literatura, em geral, reporta a necessidade de maiores tempos de detenção nas câmaras 

de floculação quando essas precedem a sedimentação, em comparação com a flotação, isso 

permite que nesse último caso o floculador apresente dimensões menores. Lacerda (1997), 

utilizando uma mesma dosagem de sulfato de alumínio, mesmo pH e variando o tempo de 

floculação em 18, 12 e 6 minutos, obteve melhores remoções de turbidez pela FAD para os 

tempos maiores. Em termos de gradientes de velocidade, é comum que os valores adotados 

nos floculadores que precedem sedimentadores sejam menores do que nos que antecedem a 

flotação. 

 

Ambos os processos podem ter sua eficiência reduzida por fatores como: má distribuição 

da vazão, coleta desuniforme da água clarificada, curtos circuitos hidráulicos, ação dos 

ventos, formação de correntes térmicas ou de densidade, equipamentos ou métodos 

inadequados da extração do lodo. 

 

Em relação à remoção do lodo gerado, tem-se que quando emprega-se a FAD, a escuma 

formada é mais rapidamente removida do que o lodo acumulado no sedimentador, isso 

pode ter implicações positivas em relação à possibilidade de danos nas células de 

cianobactérias presentes no lodo e à liberação das toxinas para a água. 
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3.3 - REMOÇÃO DE CIANOBACTÉRIAS E CIANOTOXINAS 

 

3.3.1 - Remoção com coagulação química no tratamento convencional 

 

Os processos de tratamento devem ser capazes de remover a biomassa de cianobactérias e 

a fração dissolvida das cianotoxinas, sem, contudo, promover a ruptura dessas células, pois 

desta forma se reduz significativamente as concentrações de sabor, odor e dos metabólitos 

tóxicos. 

 

Devido principalmente aos riscos relativos à saúde que as cianobactérias oferecem, 

pesquisas têm sido realizadas com o objetivo de saber qual o melhor tratamento a ser 

empregado para remover as toxinas dissolvidas e examinar quais os efeitos do processo de 

tratamento sobre as células viáveis de cianobactérias. 

 

A remoção dessas substâncias orgânicas pode ocorrer através de processos de separação ou 

conversão. O processo de separação consiste na retirada dos compostos indesejáveis da 

água, acarretando no acúmulo de resíduos que têm que ser dispostos adequadamente. O 

processo de conversão baseia-se na utilização de produtos químicos (geralmente oxidantes) 

para transformar substâncias solúveis e insolúveis em produtos pouco ou nada tóxicos, 

muito embora, às vezes, esse procedimento leva a destruição das mesmas. 

 

O tratamento convencional, por ser o mais difundido no mundo, dar-se-á maior ênfase. 

Como já mencionado, esse tratamento compreende as etapas de coagulação, floculação, 

sedimentação e filtração. Em algumas estações de tratamento, existem algumas variações, 

tais como: a utilização da etapa de flotação em substituição a sedimentação, a utilização da 

filtração direta ou o uso de sistemas patenteados de mistura e sedimentação. Contudo, o 

princípio é o mesmo, utilizar a coagulação química para modificar as propriedades do 

material que se encontra suspenso ou dissolvido na água a ser tratada. 

 

A eliminação da matéria orgânica pelos processos de clarificação da água é influenciada 

por vários fatores, como pH, dosagem e tipo de coagulante, características da matéria 

orgânica presente na água, a concentração e a natureza dos compostos inorgânicos e pelo 

processo de tratamento da água. Conseqüentemente, a remoção de matéria orgânica pela 
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coagulação química varia consideravelmente podendo ser de apenas 10 até 90% segundo 

Randtke (1988). 

 

Em relação à matéria orgânica dissolvida,Volk et al. (2000) verificaram que o emprego de 

elevadas dosagens de coagulante promovem uma remoção mais efetiva do carbono 

orgânico dissolvido, atingindo em média 43% de remoção, enquanto ao se utilizar as 

dosagens usuais empregadas na ETAs a remoção em média é de 29%.  

 

De todos os coagulantes testados por Volk et al. (2000), o cloreto férrico foi o que 

apresentou maiores índices de remoção do material dissolvido, seguido do sulfato ferroso, 

alumínio e policloreto de alumínio. Outra vantagem do cloreto férrico foi necessitar de 

menores dosagens de coagulante para remover os compostos dissolvidos. 

 

Devido à falta de pesquisas relacionadas ao tratamento de água que apresenta florações de 

Cylindrospermopsis raciborskii e saxitoxina dissolvida, esse item da revisão bibliográfica 

necessitou de ser embasado em trabalhos desenvolvidos para outras cianobactérias. 

 

3.3.1.1 – Coagulação-Floculação 

 

Os mecanismos predominantes na desestabilização das partículas podem variar de acordo 

com as características das células a serem removidas. Bernhardt e Clasen (1991) relataram 

que quando as células de algas apresentam formato aproximadamente esférico e superfície 

lisa, há predominância do mecanismo de neutralização, porém se as células são compridas 

e filamentosas, há predomínio da varredura. 

 

Mouchet e Bonnélye (1998) relatam que a otimização da dosagem do coagulante é 

essencial, pois dos fitoplânctons, as últimas células a serem removidas são a das 

cianobactérias e, portanto, se a quantidade de coagulante for insuficiente, não há remoção.  

 

Vários estudos vêm sendo realizados nas diversas partes do mundo com o intuito de 

conhecer a real eficiência do tratamento convencional na remoção de células de 

cianobactéria e de suas respectivas toxinas. James e Fawell (1991, apud Drikas, 1994) 

avaliaram o efeito da coagulação sobre as células de M. aeruginosa, usando o sulfato de 

alumínio como coagulante, sob condições de laboratório que simulavam o tratamento de 
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água. O efeito da coagulação sobre a integralidade das células foi monitorado pela medição 

da concentração de microcistina-LR liberada para a água. O resultado indicou um aumento 

considerável na concentração da toxina depois da adição do coagulante, o que dá a 

entender que houve lise celular. 

 

Porém, de acordo com Chow et al. (1999), que utilizaram uma cultura de M. aeruginosa 

para analisar a densidade e viabilidade das células, a adição do sulfato de alumínio não 

causou danos à célula e, portanto, não houve liberação de toxina. O que houve foi um 

aumento da densidade das células, indicando que a população de cianobactérias cresceu 

durante a experiência, e isto pode ter contribuído para aumentar a produção de 

microcistina-LR e a liberação da mesma na solução. Entretanto, a concentração de 

microcistina dissolvida por célula diminuía, o que sugere que a adição de sulfato de 

alumínio não causa danos à parede celular e nem conduz a liberação de toxina. 

 

Ao utilizar sulfato de cobre, Chow et al. (1999) observaram que ocorria a ruptura das 

células. Já ao utilizar cloreto férrico, tanto nas dosagens de 30 mg/L (dosagem ótima) 

como uma sub-dosagem de 15 mg/L, verificou-se que as concentrações usuais empregadas 

nas estações de tratamento pareciam não causar a lise, mas davam impressão que 

estimulavam o crescimento das culturas de A. circinalis e M. aeruginosa (Chow et 

al.1998). 

 

Os estudos realizados por Hart et al. (1998) sugerem que o tratamento convencional é 

ineficiente na remoção das toxinas dissolvidas e que as condições de mistura associadas ao 

tratamento não causaram a lise da célula de Microcystis ou a liberação de toxinas, como 

também, as variações de pH entre 5 e 9 em nada afetaram a liberação da toxina 

intracelular. Nessa experiência foi usado como coagulante tanto o sulfato de alumínio, 

quanto o sulfato de ferro, e os dois se mostraram efetivos na redução da concentração total 

da toxina, mas isso é devido ao tratamento ter a capacidade de remover células viáveis e 

não devido à remoção da toxina dissolvida, como mostra a Figura 3.8. 
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Figura 3.8 – Os efeitos da coagulação com alumínio na concentração de microcistina-LR 

intra e extracelular (Hart et al., 1998). 

 

Por outro lado, Rapala et al. (2002) verificaram que as endotoxinas são removidas com 

razoável eficiência pelos mesmos métodos empregados para reduzir a presença de material 

particulado na água. Nesse estudo, a água bruta apresentava uma concentração maior que 

430 unidades de endotoxina/mL, depois de submetida ao processo que consistia em 

coagulação seguida de clarificação e filtração em areia, esse valor baixou para 60 unidades 

de endotoxina/mL. Quando foi utilizada como seqüência de tratamento a coagulação com 

sulfato de alumínio, flotação, filtração em areia e cloração, a remoção atingiu 91%.  

 

Cabe citar que as amostras de água analisadas por esses autores foram retiradas de um 

corpo d’água que apresentava florações de cianobactérias. Portanto, essa elevada remoção 

de endotoxina, provavelmente foi devido ao tratamento ser capaz de remover células de 

cianobactérias que contem endotoxina intracelular e não devido ao tratamento conseguir 

remover a parte dissolvida que se encontra na água. 

 

No caso das neurotoxinas, Falconer et al. (1989), utilizando uma dose de 120 mg/L de 

sulfato de alumínio conjuntamente com vários polieletrólitos, conseguiu remover apenas 

20% da toxicidade produzida pela floração de Anabaena circinalis. 

 

Na seqüência do tratamento estão os processos de sedimentação ou flotação e filtração que, 

para cumprir satisfatoriamente seu objetivo, que é separar a fase sólida da líquida, devem 

ser realizados nas condições ótimas de coagulação e floculação.  
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3.3.1.2 – Sedimentação 

 

As unidades de sedimentação conseguem remover partículas com densidade maior que a 

da água, ou seja, maior que 1,0. Quando se tratar de águas contendo elevadas 

concentrações de algas, no geral, a sedimentação não proporciona uma satisfatória 

remoção das mesmas devido à baixa densidade desses organismos. Porém, se além das 

algas, houver também altas concentrações de matéria particulada, a junção desses dois 

componentes tende permitir a formação de flocos com características adequadas para 

promover a sedimentação. (Janssens e Buenkens, 1993). 

 

No Egito, esses decantadores vêm sendo substituídos pelos clarificadores de manta de 

lodo, o que tem apresentado melhores resultados de remoção de algas e cianobactérias, 

maior eficiência por unidade de área, redução no consumo de coagulante de 15 a 45% e 

redução no consumo de cloro de 15 a 35% (Hrudey et al., 1999). 

 

O emprego da sedimentação para remover Microcystis aeruginosa em uma concentração 

na água de 10
6
 cel/mL foi avaliado por Drikas et al. (2001) em experimento empregando 

equipamento por teste de jarro. A utilização da dosagem de 65 mg/L de sulfato de alumínio 

no processo de coagulação realizado no pH 7,2, resultou na remoção de 70, 72 e 83% das 

células nas 3 réplicas feitas. 

 

Para experimentos de sedimentação realizados em escala de bancada, Vlaski et al. (1996) 

conseguiram trabalhando em um pH de coagulação igual a 8 e com uma dosagem de 

coagulante de 10 mgFe(III)/L alcançar remoção de 87% de células de Microcystis 

aeruginosa, remoção essa superior a obtida por Drikas et al. (2001).  

 

Um incremento na remoção de células de 7,7% foi observado por Vlaski et al. (1996) após 

a filtração da água. Entretanto, Hoeger et al. (2004) observaram que a  remoção de células 

promovido pela filtração dependia da cianobactéria, no caso da Anabaena circinalis, que é 

uma alga filamentosa, a remoção após filtração foi praticamente 15% maior que a 

observada para Microcystis aeruginosa, que é menor e apresenta forma esférica. 

 

O emprego de técnicas combinadas à sedimentação demonstra uma maior eficiência de 

remoção de células. Hoeger et al. (2004b) relatam que em uma ETA em Israel houve 
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remoção de 99,9% das células de Aphanizomenon ao submeter à água bruta, que continha 

uma concentração de 10
5
 cel/mL, aos processos de floculação-sedimentação seguidos pela 

cloração. Provavelmente, essa elevada remoção foi devida a oxidação das células da 

cianobácteria pela ação do cloro. 

 

Em relação aos efeitos dos coagulantes no lodo sedimentado do decantador pairam dúvidas 

e, conseqüentemente, se fazem necessárias mais análises sobre os impactos do tempo de 

armazenamento do lodo na ocorrência de lise celular. 

 

Por meio de experimentos, Drikas et al. (2001) avaliaram a degradação das células de 

Microcystis no lodo. A densidade das células diminuiu pela metade do valor inicial, 

passados dois dias do período experimental, e continuou decrescendo até que no décimo 

terceiro dia chegou a zero. No caso da toxina extracelular, a concentração inicial era zero, 

atingindo valores máximos entre o segundo e o sexto dia. 

 

Portanto, como a quantidade de células decrescia e a concentração de toxinas extracelular 

aumentava, isso era indício da ocorrência de lise celular e, conseqüentemente, toxinas eram 

liberadas para o lodo. Entre o sexto e o oitavo dia, observou-se uma queda brusca na 

concentração da toxina, fato esse que indicava a degradação da microcistina, que não foi 

mais detectada em torno também do décimo terceiro dia. As Figuras 3.9 e 3.10 mostram os 

resultados obtidos por Drikas et al.(2001).  
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Figura 3.9 – Concentração de células de M. aeruginosa no lodo sedimentado 

(Drikas et al., 2001). 
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Figura 3.10 – Concentração de microcistina-LR extracelular e total no lodo sedimentado 

(Drikas et al., 2001). 

 

Com esses dados, configura-se a importância do conhecimento do efeito do tempo de 

retenção do lodo nos tanques de sedimentação para diferentes cianobactérias e 

cianotoxinas. 

 

Outro ponto importante a ser observado, diz respeito a estações de tratamento em que o 

sobrenadante do lodo é recirculado para a entrada da ETA ou é lançado diretamente no 

curso d’água. Para tal situação, se torna imprescindível o controle desse material de 

reciclo, pois o mesmo pode conter toxinas em elevadas concentrações. Esse controle 

adotado para o material de reciclo, também deve ser empregado para o lodo quando na sua 

disposição final, para que assim se evite problemas de ordem ambiental, econômica e 

sanitária. 

 

3.3.1.3 – Flotação 

 

A flotação por ar dissolvido é um processo que vem sendo difundido, principalmente em 

novas estações, quando se trata de águas eutrofizadas. 

 

Este método difere do tratamento convencional propriamente dito, pois a floculação passa 

a ser seguida pela introdução de ar saturado na água. Bolhas minúsculas são formadas pelo 

ar que ao se agregar ao floco, causam a flutuação dos mesmos para a superfície de onde 

são continuamente removidos. Essa característica de remoção contínua pode vir a se 

configurar como uma grande vantagem da flotação em relação à sedimentação, caso seja 
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confirmado que os coagulantes causam danos à parede celular das cianobactérias em longo 

prazo. 

 

Quando empregado a flotação por ar dissolvido é importante considerar que as diversas 

espécies de cianobactérias podem se comportar de formas diferentes a depender de suas 

propriedades físicas. Isso pode ser observado pelos dados de remoção de células de 

cianobactérias apresentado por Drikas e Hrudey (1994) relativos a uma ETA na qual se 

utilizava a FAD. Para Microcystis a remoção foi de 40-80%, Anabaena ficou entre 90-

100%, porém a Oscillatoria foi removida somente em 30%. 

 

Segundo Benhardt e Clasen (1991), a remoção de alguns tipos de algas podem alcançar até 

99,9% quando o tratamento é realizado pelo processo de floculação–flotação–filtração. 

Todavia, o processo pode não apresentar essa eficiência, caso a água a ser tratada apresente 

concentrações de 10
5
-10

6 
cel/mL, pois concentrações nessa ordem de grandeza são típicas 

de águas altamente eutrofizadas. 

 

Drikas (1994) relatou que a flotação por ar dissolvido é eficiente na remoção de células 

intactas de cianobactérias, porém ainda se faz necessário avaliar se o processo é mais ou 

menos efetivo que a utilização das unidades de sedimentação. Ao confrontar a FAD com a 

Sedimentação na ETA de North Richmond, Austrália, esse autor encontrou uma eficiência 

de 98% de remoção de células intactas com a FAD, enquanto a sedimentação removeu 

entre 50 - 60% das células. 

 

Remoção relativamente baixa de células de Microcystis aeruginosa foi alcançada por 

Vlaski et al. (1996) em seus experimentos em escala de laboratório, restando um residual 

no efluente, após a flotação, de quase 30%. Esse baixo índice de remoção pode estar 

relacionado ao pH de coagulação empregado que foi o pH 8,0, pois geralmente pHs mais 

baixos favorecem ao processo de flotação. 

 

Em termos de toxina dissolvida, Hrudey et al. (1999) acreditam que seja improvável que a 

flotação seja mais efetiva que o processo utilizando decantadores para remover a toxina 

extracelular. 
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No geral, a eficiência tanto da flotação quanto da sedimentação na remoção de 

cianobácteria depende da qualidade da água bruta, da espécie da cianobácteria e de suas 

características morfológicas e fisiológicas, do pH de coagulação, tipo e da dosagem do 

coagulante, do tempo e do gradiente de velocidade da adotado para a floculação, da taxa de 

aplicação superficial entre outros fatores  

 

3.3.1.4 – Filtração 

 

A filtração rápida é usada como um polimento para remover os flocos de impurezas que 

não foram retirados nas fases de clarificação. Caso essa unidade seja adequadamente 

projetada e operada, pode se conseguir valores de turbidez na água filtrada menores que 

0,1 uT. 

 

Quando a filtração não é precedida pelas etapas de sedimentação ou flotação, é 

denominada de filtração direta. Esse tratamento é limitado a águas com concentrações de 

algas e turbidez moderadas. Para ampliar a aplicabilidade dessa tecnologia, pré-tratamentos 

geralmente são necessários. Os pré-tratamentos mais comuns são: cloração, ozonização e 

flotação, quando empregada a flotação como pré-tratamento, a filtração direta transforma-

se em tratamento convencional. Esses reduzem as cargas de sólidos que atingiriam o filtro, 

conduzindo ao aumento das carreiras de filtração e a melhora da eficiência de remoção. 

 

Segundo Azevedo e Brandão (2003), a curta duração das carreiras de filtração associadas à 

sobrecarga de sólidos, incluindo as algas, pode tornar a filtração direta impraticável. 

Porém, no que diz respeito à remoção de células viáveis, a filtração direta pode ser eficaz a 

depender da existência da condição ótima de coagulação-floculação.  

 

Um outro problema em relação à filtração, é quando há longas carreiras de filtração, pois, 

caso células de cianobactérias tóxicas fiquem retidas no meio filtrante, a morte e a lise das 

mesmas podem levar à liberação de toxinas (Hrudey et al., 1999). 

 

Porém, para Mouchet e Bonnélye (1998), a filtração direta, independente de usar um ou 

dois meios filtrantes, não é recomendada para eliminar algas e cianobactérias, a menos que 

conjuntamente, utilize-se um pré-tratamento e/ou meios filtrantes artificiais de alta 

qualidade. Por meio de experimentos com filtração direta sem uso de coagulantes ou 



 39 

oxidantes, esses autores obtiveram reduções das concentrações de algas variando entre 10 e 

75%, apresentando um valor médio de 50%, dependendo da espécie analisada. 

 

Vlaski (1997) relata que as características da superfície da célula de Microcystis 

aeruginosa, como sua forma circular e seu pequeno diâmetro (3 a 10 μm) contribuem para 

sua permanência na água, mesmo depois da filtração. 

 

Por meio de estudos em escala piloto, Schmidt et al. (2002), utilizando uma dosagem de 3 

mg de Al/L em uma água bruta que continha células de M. aeruginosa e toxina intra e 

extracelular, obtiveram eficiência de remoção tanto de células quanto de microcistina 

dissolvida entre 87 e 94% ao usar a floculação-filtração, mesmo sendo observado um 

aumento dos níveis de toxina extracelular durante o processo, atingindo 0,40 μg/L no 

efluente filtrado. 

 

Para uma seqüência de tratamento que incluía coagulação, floculação, filtração em areia e 

cloração, utilizando como coagulantes o sulfato de alumínio (Al2 (SO4)3 . 8H2O = 36 

mg/L) e o cloreto férrico (FeCl3 = 55 mg/L), Himberg et al. (1989) avaliaram a remoção 

de toxinas de Microcystis e Oscillatoria. Quando utilizado o sulfato de alumínio, a 

remoção máxima de microcistina foi de apenas 18% para uma concentração inicial de 

toxina de 38  8 g/L, já para a toxina da Oscillatoria, a remoção foi em média de 30% 

para uma concentração inicial de toxina de 44  8 g/L. Quando empregado o cloreto 

férrico como coagulante, os resultados obtidos foram ainda piores. Para Microcystis, a 

remoção da toxina variou entre 0-16% e para Oscillatoria, o valor da remoção da toxina 

chegou a ser negativo (-9%). 

 

Desses resultados, conclui-se que o processo convencional provocou apenas um pequeno 

decréscimo da concentração de toxinas na água. No experimento em que foi usado o 

cloreto férrico, como já foi mencionada, a remoção chegou a ser negativa, o que sugere que 

parte das toxinas foi liberada pelas cianobactérias.  

 

O conhecimento científico até o momento sugere que, embora o tratamento convencional 

consiga remover adequadamente as células viáveis de cianobactérias, o mesmo é 

ineficiente na remoção de toxinas dissolvidas. 
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3.3.2 – Outros Processos 

 

Várias pesquisas têm sido realizadas no intuito de avaliar a capacidade de outros processos 

em remover cianobactérias e cianotoxinas. Entre os processos, citam-se, resumidamente, a 

adsorção em carvão ativado, a filtração lenta e a oxidação química. 

 

3.3.2.1 – Adsorção em carvão ativado 

 

O carvão ativado é empregado no tratamento de água para remover compostos orgânicos 

naturais e/ou sintéticos, causadores de odor e sabor. Himberg et al. (1989) sugerem que o 

uso do carvão é uma técnica que pode promover, por si só, a remoção das cianotoxinas, 

como também pode complementar outros tratamentos. O carvão pode ser utilizado sob a 

forma em pó (CAP) ou granular (CAG). 

 

Newcombe e Nicholson (2004) acreditam que o CAP pode ser eficiente na remoção de 

todas as toxinas, desde que seja empregado um carvão de boa qualidade e em dosagem 

adequada. As dosagens para remover cianotoxinas geralmente são superiores às adotadas 

para remover sabor e odor (Bruchet et al., 1998). Hart et al. (1998) verificaram que para 

remover 85% de toxinas presentes na água era necessário adicionar 20 mg/L de CAP, 

enquanto para remover sabor e odor, essa dosagem variava de 5 a 20 mg/L. 

 

Ao especificar a dosagem de CAP para remover cianotoxinas em uma ETA tem que prever 

uma quantidade suficiente do produto para adsorver outros compostos orgânicos 

dissolvidos na água (Bruchet et al., 1998). 

 

As vantagens do CAP são o de seu uso poder ser intermitente e em dosagens variadas e de 

sua capacidade de adequar-se facilmente às instalações de uma ETA em funcionamento, 

configurando-se uma alternativa viável para situações emergenciais em que há elevações 

pontuais de concentrações de compostos orgânicos dissolvidos na água. Porém, se houver 

necessidade de um uso prolongado, o CAP torna-se inviável pelo alto custo (Newcombe e 

Nicholson, 2004). 

 

Azevedo e Brandão (2003) acreditam que o emprego do CAP contribui na remoção de 

cianotoxinas, mas dificilmente promoverá a remoção completa desses compostos. Nos 
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experimentos realizados por Brasil (2004), observou-se uma maior eficiência da remoção 

da microcistina com o emprego de carvões de origem vegetal (madeira e casca de coco). 

Porém, para concentrações iniciais de 50 g/L de microcistina e usando dosagens de CAP 

variando entre 10 e 50 mg/L, nenhum carvão testado mostrou-se capaz de produzir 

residuais inferiores ao que exige a Portaria 518/04/MS, ou seja, menor que 1 g/L. 

 

Para a escolha do carvão ativado granular (CAG) deve-se considerar o tipo do carvão, a 

competição com outros compostos orgânicos e inorgânicos e o nível de saturação do 

carvão (Hart et al., 1998). É pertinente dar uma atenção ao nível de saturação do carvão, 

pois se a presença de altas concentrações de cianotoxinas ocorrer quando o carvão já 

estiver parcialmente saturado por outros compostos orgânicos, o traspasse de toxinas para 

água tratada poderá ocorrer. 

 

O CAG é considerado até mais eficiente e seguro que o CAP para remoção de compostos 

orgânicos dissolvidos. No geral, o GAC é usado como meio filtrante de uma unidade da 

ETA e é recomendado para tratar águas que apresentam grandes quantidades de poluentes 

ou flutuações freqüentes na qualidade da água bruta. 

 

Acredita-se que o filtro com CAG, além de adsorver os compostos orgânicos dissolvidos, 

funciona como tratamento biológico, apresentando elevado potencial para realizar a 

biodegradação (Drikas, 1994 e Newcombe e Nicholson, 2004). 

 

3.3.2.2 – Filtração Lenta 

 

De acordo com as remoções de cianobactérias e cianotoxinas citadas nos trabalhos 

realizados empregando a filtração lenta, tem-se observado que esse processo de tratamento 

consegue resultados satisfatórios. 

 

Grützmacher et al. (2002) demonstraram a efetividade do filtração lenta em remover 

células de Planktothrix agardhii, porém a toxina dissolvida não foi totalmente removida. 

 

Em se tratando da experiência brasileira, citam-se os trabalhos de Sá (2002) e Arantes 

(2004). Em ambos trabalhos, a filtração lenta configurou-se como uma alternativa viável. 
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Sá (2002) aplicando taxas de filtração inferiores a 3 m/dia, removeu 99% das células de 

Microcystis aeruginosa, e quando a concentração na água bruta de microcistina intracelular 

foi inferior a 60 g/L, verificou-se também remoção superior a 99%. Entretanto, ao 

aumentar a concentração de microcistina para 265 g/L, a remoção diminuiu pra 90%. Em 

relação à microcistina em sua fração dissolvida presente na água bruta, a filtração lenta 

promoveu a completa oxidação desses compostos. 

 

Empregando as mesmas taxas de filtração que Sá (2002) utilizou, Arantes (2004) 

conseguiu remoção de 98% de células de Cylindrospermopsis raciborskii para uma 

concentração inicial de aproximadamente 30 g/L e não detectou a presença de toxinas 

dissolvidas na água filtrada. 

 

Keijola et al. (1998) acreditam que o processo físico da filtração por si só não é capaz de 

atingir altos níveis de remoção de toxinas, mas sugerem que a efetividade do processo está 

associada a mecanismos de bioadsorção e/ou biodegração.  

 

3.3.2.3 – Oxidação química 

 

A oxidação química vem sendo considerada uma técnica tão efetiva quanto o carvão 

ativado na remoção de cianotoxinas. 

 

A escolha do ponto de aplicação do agente oxidante no tratamento é de fundamental 

importância, pois se por um lado sabe-se que a pré-oxidação melhora a eficiência de 

algumas técnicas de tratamento, ela também pode causar a lise celular, levando à liberação 

de toxinas na água. Segundo Yoo et al. (1995), a pré-oxidação torna-se um problema 

quando a dosagem do oxidante é suficiente para promover a ruptura das células, mas 

insuficiente para destruir as toxinas. 

 

O cloro é o desinfetante mais utilizado em todo o mundo por sua reconhecida capacidade 

oxidante, porém, a sua aplicação com o objetivo de remover toxinas tem gerado dúvidas 

quanto a sua eficiência. 
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Keijola et al. (1988) e Himberg et al. (1989) relatam que a cloração não foi eficaz na 

remoção de toxinas na sequência de tratamento convencional nem na filtração direta. Em 

contrapartida, Nicholson et al. (1994) relatam a rápida destruição de toxinas pela cloração.  

 

A eficiência da cloração é  diretamente afetada pelos níveis de matéria orgânica e 

inorgânica presente na água e por sua demanda por cloro. Em estudos realizados por Hart 

et al. (1998), a fonte de cloro (hipoclorito de sódio, hipoclorito de  cálcio ou cloro puro) e 

o pH da água interferem significativamente na destruição desses compostos. 

 

Uma questão a refletir é sobre a aplicação de elevadas doses de cloro em águas contendo 

grande quantidade de matéria orgânica, como é o caso de águas com florações de algas, 

pois essa prática pode levar a formação de trihalometanos (THM) que são compostos 

potencialmente cancerígenos. 

 

A ozonização é uma técnica efetiva par destruição de toxinas (Carmichael, 1992a), sendo 

considerada mais vantajosa que a cloração, pois para promover remoções significativas de 

toxinas precisa de uma concentração relativamente baixa se comparada à quantidade de 

cloro necessária (Himberg et al., 1989). 

 

Segundo Keijola et al. (1989), a pós-ozonização é melhor que a pré-ozonização para 

remover toxinas de águas contendo elevados níveis de células de cianobactéria, pois para a 

primeira alternativa a capacidade do ozônio seria usada para oxidar praticamente só as 

toxinas. Diferentemente, na pré-oxidação, o ozônio é consumido por outros compostos 

orgânicos e inorgânicos, como as células, demandando por isso uma maior dosagem do 

agente oxidante para garantir a remoção das toxinas.  

 

O emprego do permanganato de potássio foi relatado por Hart et al. (1998) e Hrudey et al. 

(1999) como eficiente na remoção de microcistina-LR. Porém, Lam et al. (1995) advertem 

que o uso desse oxidante causa lise das células e liberação de toxinas. 

 

Agentes oxidantes tais como peróxido de hidrogênio, raios ultra-violeta, dióxido de cloro e 

cloroaminas não demonstraram efetividade na remoção de cianotoxinas segundo Hart et al. 

(1998) e Nicholson et al. (1994). 
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3.3.3 – Remoção de Saxitoxinas: 

 

Há escassez de relatos sobre a remoção de saxitoxinas por meio do tratamento 

convencional ou suas variantes, o que demonstra a necessidade de realização de pesquisas 

no tema. 

 

Hoeger et al. (2004a) avaliando a remoção de saxitoxinas por uma seqüência de tratamento 

composta pelas etapas de floculação, sedimentação, aplicação de CAP , filtração em areia e 

cloração, em uma ETA, verificaram que após a etapa de sedimentação a remoção de 

saxitoxinas oriundas de uma floração de Anabaena circinalis (105 cel/mL) foi de 40%, 

enquanto que após a etapa de filtração a remoção foi de aproximadamente 60%. 

Provavelmente, esse incremento de remoção de toxinas após a etapa de filtração deu-se 

pela utilização do CAP após etapa de sedimentação. A quantificação da toxina foi por meio 

do emprego de HPLC com detecção por fluorescência. 

 

Outros tratamentos para remoção de saxitoxinas foram avaliados por Newcombe e 

Nicholson (2002 e 2004). Esses autores estudaram a remoção das saxitoxinas utilizando a 

cloração, ozonização e adsorção em carvão ativado em pó e granular. 

 

No que se refere à cloração, foi preparada inicialmente uma água sintética com 

concentrações iniciais de toxinas de aproximadamente 175 μg/L para C1 (C-toxina, 

análogo 1) e de 10 μg/L para STX (saxitoxina). Utilizou-se cloro suficiente para produzir 

um residual de 0,5 mg/L depois de 30 minutos de tempo de contato. Devido à alta dosagem 

de cloro aplicada, verificaram-se variações substanciais de pH durante o experimento. 

 

Os resultados revelaram que a destruição da saxitoxina dependia do pH e da variante da 

saxitoxina a ser removida. A remoção não era função linear com o valor do pH, 

apresentando um aumento significativo em torno do valor de 7,5. Altas remoções eram 

possíveis a pH 9, entretanto, esse resultado não era esperado, pois, sob essas condições, 

sabe-se que o cloro apresenta o seu menor poder oxidante. Porém, sabe-se também que em 

meios alcalinos a saxitoxina é mais instável, o que pode ter possibilitado a sua degradação. 

A ordem de facilidade de remoção das saxitoxinas foi a seguinte: STX > GTX3 ≈ C2 > C1 

> GTX2. 
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O experimento realizado por Newcombe e Nicholson (2002 e 2004) para avaliar a 

ozonização foi executado com três diferentes águas tratadas. A amostra contendo 

saxitoxina era exposta ao ozônio durante 5 minutos. Verificou-se que as toxinas eram 

resistentes a esse tipo de oxidação e que eram necessários quantidades de ozônio maiores 

que aqueles usados na prática da desinfecção.  

 

De acordo com Newcombe e Nicholson (2004), as técnicas de oxidação não aparentam ser 

um bom método para tratamento da água contendo saxitoxinas em ETAs operando nas 

condições usuais. 

 

Porém, quando avaliou a adsorção, tanto empregando o carvão ativado em pó quanto o 

granular, ambos se mostraram efetivos na remoção da toxicidade provocada pelas 

saxitoxinas. O estudo mostrou que a mais tóxica das saxitoxinas, a STX, é facilmente 

removida pelo carvão. A ordem de facilidade de adsorção é: STX > GTX > C, exatamente 

do menor tamanho de molécula para o maior. 

 

Segundo Newcombe e Nicholson (2004), o carvão ativado pó é efetivo para remoção de 

todas as variantes de saxitoxinas, entretanto, sob condições de elevadas concentrações de 

toxinas por um longo período, esta alternativa se torna inviável devido o custo. Esses 

mesmos autores relatam que a utilização de filtros contendo carvão ativado na forma 

granular possibilita a biodegradação das cianotoxinas.  

 

Esses trabalhos sobre as opções de tratamento para saxitoxina realizados por Newcombe e 

Nicholson (2002 e 2004) são pouco esclarecedores, uma vez que os seus autores apenas 

relatam os níveis de remoção da saxitoxina dissolvida para cada um dos tratamentos 

avaliados, sem apresentar um detalhamento dos materiais e métodos empregados. 
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4 – METODOLOGIA 

 

4.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O presente trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Análise de Águas (LAA) do 

Departamento de Engenharia Civil e Ambiental e no Laboratório de Toxinologia do 

Departamento de Ciências Fisiológicas, ambos departamentos da Universidade de Brasília. 

 

Para atingir os objetivos propostos, foram realizados estudos em escala de bancada, em 

regime de batelada. Esses estudos são ideais para fornecerem resultados preliminares para 

serem posteriormente pesquisados em sistemas de escoamento contínuo ou em sistemas em 

escala piloto. 

 

Para realização dos ensaios, foi utilizada a água proveniente do lago Paranoá, Brasília/DF. 

A essa água, eram adicionadas células cultivadas de Cylindrospermopsis raciborskii até 

atingir uma concentração da ordem de 10
6 

cel/mL. 

 

Como coagulante, optou-se pelo sulfato de alumínio, por ele ser o produto mais largamente 

utilizado em estações de tratamento de água do Brasil. 

 

Os ensaios foram realizados em quatro etapas distintas, a saber: ensaios preliminares; 

ensaios de sedimentação para remoção de células viáveis; ensaios de flotação para remoção 

de células viáveis e ensaios para avaliação da liberação de toxinas do lodo sedimentado. 

 

Os materiais, os equipamentos, os métodos utilizados, assim como o desenvolvimento dos 

experimentos são abordados detalhadamente nos itens que se seguem. 

 

4.2 – ÁGUA DE ESTUDO 

 

A água que serviu de base para realização dos experimentos era coletada no lago Paranoá. 

A escolha dessa água foi para conferir aos experimentos características mais próximas à 

realidade dos corpos d’água superficiais sujeitos à floração de cianobactérias. 
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Em todos os dias de atividade experimental, a água do lago Paranoá era monitorada quanto 

aos parâmetros alcalinidade, clorofila-a, condutividade elétrica, CODNP (carbono orgânico 

dissolvido não purgável), pH, temperatura e turbidez. Essa caracterização tinha como 

objetivo garantir que os experimentos estavam sendo realizados com uma água que 

apresentasse qualidade inicial similar. 

 

Após a caracterização da água, era realizada uma filtração grosseira, por meio de uma rede 

que captura fitoplânctons, para remover algas e outras impurezas em suspensão presentes 

na água do lago Paranoá. Nessa água eram inoculadas células de Cylindrospermopsis 

raciborskii até atingir uma concentração da ordem de 10
6 

cel/mL, simulando uma floração 

(ver Figura 4.1). 

 

 

Figura 4.1 - Água do lago Paranoá inoculada com células de Cylindrospermopsis 

raciborskii em uma concentração da ordem de 10
6
cel/mL. 

 

A concentração de 10
6
 cel/mL foi escolhida com base no fato desse valor ser representativo 

de uma floração e ser comumente empregado em trabalhos que visam avaliar a remoção de 

células de cianobactérias (Chow et al., 1998; Chow et al., 1999; Drikas et al., 2001). As 

florações de Cylindrospermopsis raciborskii relatadas principalmente no nordeste 

brasileiro apresentaram, em média, essa concentração (Carvalho et al., 1999; Silvestre et 

al., 1999). Importante mencionar que o cultivo produzido no LAA atinge em sua fase de 

crescimento exponencial a ordem de 2x10
7
 cel/mL.  

 

Para facilitar a comparação dos resultados, o teor de clorofila-a na água de estudo era 

controlado para que todas os experimentos apresentassem uma concentração de clorofila-a 

em torno de 250 g/L, o que correspondia a 10
6
 cel/mL. Para tanto, no dia que antecedia a 
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execução dos experimentos, quatro amostras de água eram preparadas contendo 3, 5, 10 e 

15% de cultivo de Cylindrospermopsis raciborskii no volume total da amostra. A amostra 

que apresentava uma concentração de clorofila-a mais próxima de 250 g/L, servia de base 

para a preparação da água a ser utilizada no dia do experimento. 

 

4.2.1 – Cultivo de Cylindrospermopsis raciborskii 

 

As células de Cylindrospermopsis raciborskii (cepa T3 - tóxica) foram cultivadas no 

Laboratório de Análise de Águas (LAA) do Departamento de Engenharia Civil e 

Ambiental da UnB. Essa cepa foi fornecida pelo Laboratório de Ecofisiologia e 

Toxicologia de Cianobactérias (LETC) do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho da 

UFRJ, tendo sido a cepa isolada no ano de 1996 no reservatório de água da represa Billings 

no estado de São Paulo. 

 

A sala onde eram cultivadas as células de Cylindrospermopsis raciborskii era mantida sob 

condições de máxima assepsia, temperatura controlada em torno de 24
o
C, foto-período de 

12 horas e com uma intensidade luminosa em torno de 40 Em
-2

s
-1

 no decorrer de toda a 

produção do cultivo. 

 

Devido aos grandes volumes de cultivo, a aeração passou a ser contínua, no intuito de 

conservar as células em suspensão e fornecer oxigênio em quantidade suficiente para 

mantê-las sadias. A aeração foi realizada com auxílio de compressor de ar para aeração em 

aquário. Para evitar contaminação do cultivo pelo ar, havia um filtro, previamente 

esterilizado, entre o compressor de ar e os frascos onde eram cultivadas as células.  

 

O cultivo realizado foi unialgal, em meio de cultura ASM-1, que é um meio composto por 

apenas substâncias inorgânicas. Geralmente, eram produzidos mais de 30 litros de cultivo 

para cada fase experimental. A Figura 4.2 mostra a produção das células cultivadas de 

Cylindrospermopsis raciborskii no LAA. 
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Figura 4.2 – Sala de cultivo no Laboratório de Análise de Águas. (a) Visão geral do cultivo 

de Cylindrospermopsis raciborskii. (b) Cultivo produzido em frascos com 

capacidade para 20 L. 

 

No intuito de aumentar o volume do cultivo, fazia-se a repicagem do cultivo a cada 15 

dias, pois é quando se atinge a fase de crescimento exponencial das células de 

Cylindrospermopsis raciborskii. A proporção utilizada na repicagem é de uma parte de 

célula para nove partes de meio de cultura novo. 

 

A concentração e o aspecto das células foram monitorados por meio de observações feitas 

através de microscópio. Para contagem de células de cianobactérias no cultivo, foi utilizada 

uma lâmina de microscopia com marcações em quadrantes e de dimensões conhecidas, 

denominada de câmara de Neubauer. Essa câmara, além de requerer pequena quantidade 

de amostra (100 L), tem a vantagem do trabalho de contagem ser facilitado pela 

existência das marcações na própria lâmina. 

 

4.3 – DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL 

 

O desenvolvimento do trabalho englobou quatro fases experimentais: ensaios preliminares; 

ensaios de sedimentação para remoção de células sadias; ensaios de flotação para remoção 

de células sadias e ensaios para avaliação da ocorrência de morte celular e liberação de 

toxinas no lodo sedimentado; que são descritas nos itens que se seguem. Para todas essas 

fases experimentais, conforme já mencionado, a concentração de Cylindrospermopsis 

raciborskii na água de estudo era da ordem de 10
6
 cel/mL. O fluxograma das atividades 

(a) (b) 
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realizadas para executar os ensaios de sedimentação e flotação de todas as fases 

experimentais é apresentado na Figura 4.3. 

 

Inoculação de Células de Cylindrospermopsis raciborskii na água do lago Paranoá

Transferência da água com concentração de 10 6 cel/mL para as cubetas do teste de jarros

Filtração da água do lago Paranoá em rede de captura de fitoplâncton

Caracterização da água do lago Paranoá

(pH, alcalinidade, condutividade, clorofila-a, CODNP,temperatura, turbidez)

Reservação de água do lago Paranoá

Ensaios de coagulação - floculação - sedimentação ou flotação

Coleta e análise de amostras

Descarte de resíduos

Oxidação do resíduo

 
Figura 4.3 - Fluxograma de atividades necessárias à execução dos experimentos de 

sedimentação e flotação. 

 

O resíduo gerado após o término das atividades experimentais diárias sofria oxidação com 

emprego de cloro livre, em dosagem suficiente para promover a morte das células de 

Cylindrospermopsis raciborskii e para a posterior oxidação das toxinas liberadas. Ao final 

de um tempo de detenção superior a 72 horas, o residual de cloro livre apresentava valores 

acima de 5 mg/L. Essa medida tinha como finalidade evitar a contaminação do lago 

Paranoá por essa cianobactéria e cianotoxina, uma vez que o esgotamento sanitário da 

bacia tem destino final esse lago. 

 

4.3.1 – Fase Preliminar - Investigação da faixa de dosagem do coagulante e influência 

da idade do cultivo na remoção de células de Cylindrospermopsis raciborskii  

 

Esta fase preliminar teve como um dos seus objetivos identificar a faixa de dosagem do 

coagulante a ser testada nos ensaios de sedimentação e flotação para avaliação da remoção 

de células de Cylindrospermopsis raciborskii (Fase 1 e 2). Para tanto foram realizados 

testes de jarro que simularam os processos de coagulação-floculação-sedimentação.  
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O equipamento empregado para a realização dos testes de jarro foi um reator estático da 

marca Nova Ética, modelo 218/LDB (Figura 4.4), que acomoda seis recipientes (jarros) de 

base quadrada de 115 x 115 mm
2
 e com capacidade para 2 litros. O equipamento é dotado 

de agitadores de aço inox, do tipo paleta de eixo vertical, que medem 25 x 75 mm
2
 e 

fornece um gradiente de velocidade entre 10 e 2000 s
-1

. Os pontos para coleta da amostra 

nos jarros ficam situados 7 cm de altura abaixo da superfície do líquido. 

 

 

Figura 4.4 - Aparelho de teste de jarros para realização dos experimentos de sedimentação. 

 

Os parâmetros operacionais adotados para ensaios de sedimentação em escala de bancada 

para tratamento de água contendo cianobactérias foram os recomendados pelo grupo do 

PROSAB que estuda a remoção de cianobactérias e cianotoxina (PROSAB 4, Tema 1), a 

saber: 

Mistura rápida: GMR = 800 s
-1

, tMR = 30 s; 

Floculação: GF = 20 s
-1

, tF = 25 min; 

Velocidade de sedimentação: 0,5 e 1,0 cm/min (TAS = 7,2 e 14,4 m
3
/m

2
.dia) 

 

Utilizando o coagulante sulfato de alumínio e valores de pH de coagulação de 5,5 e 7,0, 

foram executados ensaios testando dosagens que variavam de 2 em 2 mg/L para uma faixa 

de 0 a 30 mg/L de sulfato de alumínio anidro (0 a 4,7 mg/L de alumínio). A escolha dos 

valores de pH de 5,5 e 7,0 nessa fase inicial, baseou-se nos trabalhos de Benhardt e Clasen 

(1991 e 1994) que sugerem que, nesses valores de pH, predominam mecanismos de 

coagulação distintos. A Figura 4.5 apresenta o esquema de desenvolvimento dos ensaios 

realizados na fase preliminar. 
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d = 30 mg/L

d = 4 mg/L

d = 2 mg/L

.

.

.

d = 0 mg/L

 pH  5,5

d = 30 mg/L

d = 4 mg/L

d = 2 mg/L

.

.

.

d = 0 mg/L

 pH   7,0

         Água

Concentração de

     10  cel/mL6

 Ensaios de Coagulação

Floculação-Sedimentação

  

Figura 4.5 – Esquema de desenvolvimento dos ensaios da fase preliminar.  

 

A avaliação da eficiência de remoção nos ensaios de sedimentação foi realizada com base 

nas medidas de turbidez e de clorofila-a da água de estudo e da água clarificada após 

terminado o tempo de sedimentação apropriado. De posse das remoções obtidas para os 

valores de pH adotados, optou-se por manter a mesma faixa de dosagem (0 a 30 mg/L de 

sulfato de alumínio anidro) em todas as etapas em que a remoção de células de 

Cylindrospermopsis raciborskii fosse avaliada (Fases 1 e 2), uma vez que os resultados não 

indicavam que o aumento da dosagem promoveria uma maior remoção de células. 

 

Nessa fase preliminar, buscou-se também avaliar o impacto da idade do cultivo de 

Cylindrospermopsis raciborskii nos ensaios de remoção de células a serem realizados nas 

Fases 1 e 2. Essa preocupação adveio do fato de que, para se realizar os ensaios de bancada 

previstos nas Fases 1 e 2, seriam necessários alguns dias consecutivos de trabalho e o 

cultivo a ser inoculado para preparação da água de estudo estaria “envelhecendo” ao longo 

desse tempo. Importante lembrar que geralmente em 15 dias após a repicagem, o cultivo 

atingia o ápice da fase de crescimento exponencial, e os ensaios eram planejados para 

serem iniciados nesse momento. 

 

Para tanto, novos ensaios de sedimentação foram realizados utilizando tanto água de 

estudo preparada a partir de cultivos com 15 dias de idade, como água de estudo preparada 

com o mesmo cultivo com 22 dias de idade. Para os dois valores de pH de coagulação (5,5 

e 7,0), três diferentes dosagens de coagulante foram testadas em cada água. A seleção 

dessas dosagens baseou-se nos resultados da avaliação preliminar de remoção de células de 

Cylindrospermopsis raciborskii. A Figura 4.6 apresenta o esquema dos ensaios realizados 

na fase preliminar de avaliação da influência da idade do cultivo na remoção das células. 

d: dosagem do coagulante 
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 pH   5,5
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d = 16 mg/L
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 pH   7,0
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d = 12 mg/L

d = 0 mg/L

 pH   5,5

 Ensaios de Coagulação

Floculação-Sedimentação

7

     Cultivo de

 C.  raciborskii

      10  cel/mL

22 dias

 15 dias

 Ensaios de Coagulação

Floculação-Sedimentação

6

         Água

Concentração de

     10  cel/mL

6

         Água

Concentração de

     10  cel/mL

 
Figura 4.6 – Esquema de desenvolvimento dos ensaios para avaliar a influência da idade 

do cultivo das células de Cylindrospermopsis raciborskii na eficiência  

de remoção de células. 

 

4.3.2 – Fase 1 – Estudo da remoção de células de Cylindrospermopsis raciborskii por 

sedimentação 

 

Nessa fase, o objetivo foi avaliar a influência do valor do pH de coagulação e da dosagem 

de sulfato de alumínio na remoção das células de Cylindrospermopsis raciborskii pelo 

processo de sedimentação realizado em escala de bancada.  

 

Para tanto, utilizou-se o mesmo aparelho de teste de jarros e os mesmos parâmetros 

operacionais empregados na fase preliminar (GMR = 800 s
-1

, tMR = 30s; GF = 20s
-1

, tF = 25 

min; TAS = 7,2 m
3
/m

2
.dia e 14,4 m

3
/m

2
.dia). Utilizou-se ainda, a mesma faixa de dosagem 

de sulfato de alumínio, porém variando de 1 em 1 mg/L. Cabe mencionar que, como o 

equipamento de teste de jarros permite que 6 dosagens sejam testadas ao mesmo tempo e 

como na faixa de dosagem adotada estavam compreendidas 31 dosagens, optou-se por 

eliminar a dosagem de 1,0 mg/L de sulfato de alumínio para poder realizar o experimento 

em 5 baterias de ensaios. 

 

Nessa fase, quatro valores de pH de coagulação foram testados (5,5; 6,0; 6,5; 7,0). A 

Figura 4.7 apresenta um esquema do desenvolvimento da fase experimental 1 e a Figura 

4.8 mostra um ensaio sendo realizado. 

d: dosagem do coagulante 
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         Água
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Figura 4.7 – Esquema de desenvolvimento das atividades da fase experimental 1. 

 

Figura 4.8 - Ensaio de sedimentação em escala de bancada. 

 

Dois experimentos, seguindo o fluxograma da Figura 4.7, foram realizados com o objetivo 

de verificar a reprodutibilidade dos dados obtidos.  

 

Para a taxa de sedimentação de 14,4 m
3
/m

2
.dia (VSED = 1 cm/min), após o tempo de 

sedimentação adequado (7 minutos), uma pequena amostra de cada jarro era coletada e 

procedia-se à medição da turbidez. Para a menor taxa de sedimentação, 7,2 m
3
/m

2
.dia, após 

o tempo de sedimentação apropriado (14 minutos), coletava-se amostra em quantidade 

suficiente para determinação da turbidez e da clorofila-a e também para proceder a 

filtração em papel de filtro com abertura de poro de aproximadamente 8 m. Esse tipo de 

 

d: dosagem do coagulante 
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filtro de papel é empregado em ensaios de filtração direta e a sua utilização nos ensaios 

permitia, embora que de uma forma grosseira, ter-se a noção do valor da turbidez do 

material filtrado. 

 

Na segunda seqüência de ensaios (experimento 2) para a taxa de 7,2 m3/m2.dia, além das 

determinações de clorofila-a e turbidez, analisou-se o CODNP das amostras de água 

clarificada. 

 

4.3.3 – Fase 2 - Estudo da remoção de células de Cylindrospermopsis raciborskii pela 

flotação 

 

Esta fase teve como objetivo avaliar a remoção de células de Cylindrospermopsis 

raciborskii, utilizando-se a flotação como processo de separação. Fez-se uso do 

equipamento denominado floteste, simulando os processos de coagulação-floculação-

flotação. 

 

Esse equipamento é composto por uma câmara de saturação, por três jarros confeccionados 

em acrílico transparente e o mesmo conjunto motor-agitador do aparelho de teste de jarros. 

A câmara funciona como unidade de saturação e os jarros como unidades de coagulação, 

floculação e flotação. 

 

A saturação da água ocorre por meio da injeção de ar comprimido fornecido por um 

compressor. Na parte superior da câmara de saturação, encontram-se instalados uma 

válvula de agulha e um manômetro para, respectivamente, controlar e medir a pressão 

interna da câmara de saturação. 

 

As cubetas de flotação apresentam as mesmas características geométricas dos jarros 

utilizados para o teste de jarros, com exceção da base, que foi modificada para permitir a 

introdução e a distribuição uniforme da água saturada com ar (recirculação). A base 

consiste de uma placa contendo 121 orifícios de 2 mm uniformemente distribuídos, e está 

assentada 5 mm acima da placa de fundo do jarro, que é uma placa que apresenta 4 canais 

com largura de 6 mm. O ponto para coleta da amostra nos jarros fica situado a 12 cm de 

altura acima da base da cubeta. A Figura 4.9 mostra o equipamento Floteste. 
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Figura 4.9 - Equipamentos para flotação: (a) Floteste para realização dos experimentos de 

Flotação e (b) Cubeta do floteste. 

 

Os parâmetros operacionais utilizados foram os definidos pelo grupo do PROSAB que 

estuda a remoção de cianobactérias e cianotoxinas para ensaios de flotação em escala de 

bancada, excetuando-se o tempo de floculação. Esse tempo foi determinado a partir das 

observações visuais do tempo requerido para a formação dos flocos nos ensaios de 

sedimentação e dos estudos de Lacerda (1997), que verificou que a adoção de tempos de 

floculação entre 12 e 18 minutos permite elevada remoção de algas na flotação. A saber, os 

parâmetros operacionais adotados foram:  

 Mistura Rápida: GMR = 800 s
-1

, tMR = 30 s; 

 Floculação: GF = 50 s
-1

, tF = 15 min; 

 Velocidade Ascensional: 5 e 10 cm/min (TAS = 72 e 144 m
3
/m

2
.dia); 

 Pressão de Saturação: 5 atm; 

 Tempo de Saturação: 10 min; 

 Taxa de Recirculação: 10%. 

 

Os experimentos foram realizados com a mesma concentração de células usada nas fases 

anteriores. As condições de coagulação avaliadas foram similares às da Fase 1, ou seja, 

dosagens de sulfato de alumínio compreendidas entre 0 e 30 mg/L (exceto a dosagem de 1 

mg/L) e  os 4 valores de pH de coagulação (5,5; 6,0; 6,5; 7,0). 

 

Os experimentos de flotação foram realizados em duas seqüências para verificação da 

reprodutibilidade dos resultados. O esquema da Figura 4.10 sintetiza as combinações de 

pH e dosagem avaliadas na Fase experimental 2.  

 

(a) (b) 
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 pH   6,5

d = 0 mg/L

.

.

.

d = 2 mg/L

d = 3 mg/L

d = 30 mg/L

d = 30 mg/L

d = 3 mg/L

d = 2 mg/L

.

.

.

d = 0 mg/L

 pH   7,0

 pH   6,0

d = 0 mg/L

.

.

.

d = 2 mg/L

d = 3 mg/L

d = 30 mg/L

d = 30 mg/L

d = 3 mg/L

d = 2 mg/L

.

.

.

d = 0 mg/L

 pH   5,5

 Ensaios de Coagulação

    Floculação-Flotação
6

         Água

Concentração de

     10  cel/mL

  
Figura 4.10 – Esquema de desenvolvimento da fase experimental 2. 

 

Ao final de cada ensaio, nas duas taxas de flotação empregadas, era medido o valor da 

turbidez da água clarificada. Para a taxa de 72 m3/m2.dia, a clorofila-a e o CODNP das 

amostras coletadas eram também determinados. Para essa taxa, uma parte da amostra 

também era filtrada em filtro de papel de tamanho de poro de aproximadamente 8 m. 

Cabe mencionar que o CODNP foi o único parâmetro que foi medido apenas para a 

primeira seqüência de experimentos. 

 

Os resultados obtidos nesta fase, juntamente com os da Fase 1, permitiram a realização de 

uma comparação entre a sedimentação e a flotação no que tange a eficiência de remoção de 

células de Cylindrospermopsis raciborskii. 

 

4.3.4 – Fase 3 - Avaliação da ocorrência de morte celular e liberação de toxinas 

durante o armazenamento do lodo sedimentado 

 

Essa fase teve como objetivo avaliar a ocorrência de morte da biomassa algácea e a 

liberação de toxinas para o sobrenadante durante o armazenamento do lodo sedimentado 

quando se emprega o tratamento com coagulação química. 

 

 

d: dosagem do coagulante 
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Para isso, foram realizados ensaios que consistiam em submeter a água de estudo às etapas 

de coagulação e floculação, sob condições selecionadas de dosagem e pH de coagulação, e 

posteriormente armazenar os recipientes com água floculada, simulando o tempo de 

armazenamento do lodo sedimentado em uma unidade de decantação. Após os diferentes 

tempos de armazenamento, a água era analisada quanto à concentração de clorofila-a, 

CODNP e saxitoxinas. 

 

Nesta fase, como nas anteriores, trabalhou-se com concentração na ordem de 106 cel/mL 

de Cylindrospermopsis raciborskii na água de estudo. 

 

Nas etapas de coagulação e floculação empregaram-se as mesmas variáveis operacionais 

dos ensaios de sedimentação (GMR = 800 s-1, tMR = 30 s; GF = 20 s-1, tF = 25 min), e o 

mesmo coagulante, sulfato de alumínio. 

 

Como para a faixa de dosagem testada no primeiro experimento da Fase 1, nenhum valor 

de pH sobressaiu no que diz respeito a promover uma maior remoção de células na faixa 

“ótima”, e, dada a dificuldade das análises das toxinas por HPLC, optou-se por trabalhar 

somente com dois valores de pH (6,0 e 7,0).  

 

A escolha dos valores de pH 6,0 e 7,0 foi com base na melhor eficiência de remoção de 

clorofila-a observada para esses valores quando realizado o experimento 1 de 

sedimentação.  

 

Para selecionar as dosagens a serem empregadas para cada valor de pH, tomaram-se como 

referência os resultados de remoção obtidos na primeira seqüência da Fase 1. Dessa forma, 

foram selecionadas dosagens que apresentaram eficiências de remoção mais elevadas, bem 

como dosagens que apresentaram remoções inferiores e, portanto, fora da faixa ótima e,  

especificamente, a dosagem ótima para cada valor de pH de coagulação. As Figuras 4.11 e 

4.12 representam, esquematicamente, os experimentos realizados, apresentando as 

dosagens selecionadas e os tempos de armazenamento do lodo. 
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 pH   6,0

 d = 0 mg/L

 d = 14 mg/L

d = 23 mg/L

 d = 16 mg/L

t = 0 dia

t = 1 dia

t = 5 dias

t = 10 dias

t = 15 dias

t = 20 dias

t = 25 dias

t = 30 dias

 Ensaios de Coagulação

            Floculação
6

         Água

Concentração de

     10  cel/mL

 

Figura 4.11 - Fluxograma para avaliação da liberação de toxinas no lodo armazenado – 

pH de coagulação 6,0.  

 

t = 30 dias

t = 25 dias

t = 20 dias

t = 15 dias

t = 10 dias

t = 5 dias

t = 1 dia

t = 0 dia

 d = 16 mg/L

d = 23 mg/L

 d = 12 mg/L

 d = 0 mg/L

 pH   7,0
         Água

Concentração de

     10  cel/mL6

 Ensaios de Coagulação

           Floculação

 
Figura 4.12 - Fluxograma para avaliação da liberação de toxinas no lodo armazenado – 

pH de coagulação 7,0. 

 

Os tempos de armazenamento avaliados foram de 0, 1, 5, 10, 15, 20, 25 e 30 dias. A 

seleção dessa faixa de tempo baseou-se nos relatos de Drikas et al. (2001), que verificaram 

que tanto a densidade de células de Microcystis aeruginosa quanto a concentração de 

microcistina extracelular não eram significativas por volta do 13º dia de armazenamento do 

lodo, e por ser estar essa faixa de tempo dentro da faixa de tempo de armazenamento de 

lodo praticado em ETAs.  

 

Para simular os tempos de armazenamento do lodo para cada condição de pH de 

coagulação e dosagem de coagulante, oito recipientes foram necessários. Esses recipientes 

eram de material plástico e tinham dimensões de 125 x 125 x 185 mm, dimensões essas 

próximas às da cubeta do teste de jarros.  

d: dosagem do coagulante 

d: dosagem do coagulante 
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Assim, oito recipientes recebiam a mesma dosagem de coagulante para um dado valor de 

pH de coagulação. Um recipiente, tempo igual a 0 dias, era imediatamente submetido aos 

procedimentos que permitiam a análise dos parâmetros de interesse. Os sete recipientes 

restantes eram armazenados conforme mostra a Figura 4.13.  

 

 
Figura 4.13 – Fase experimental 3: (a) Visão geral do armazenamento das amostras. (b) 

Detalhe da tampa dos recipientes. 

 

Os recipientes contendo as amostras foram armazenados a uma temperatura de 

aproximadamente 24ºC dentro da sala de cultivo das células de cianobactérias. Para evitar 

fotodegradação e reprodução das células presentes na água a ser analisada, os recipientes 

foram envolvidos com papel alumínio. Outro cuidado que se tomou, no intuito de diminuir 

as chances da contaminação das amostras, foi o de tampar os frascos, porém, para 

possibilitar as trocas gasosas, pequenas perfurações foram feitas na tampa. (Figura 4.13b). 

 

Cada recipiente era identificado com relação à condição de coagulação e o tempo de 

armazenamento a que devia ser submetido. Cabe mencionar que, para as amostras em que 

não foi adicionado o coagulante, não se realizaram as análises correspondentes aos tempos 

de armazenamento de 15 e 25 dias, o que resultou em um total de 60 análises de clorofila-

a, de CODNP e de saxitoxinas. 

 

Após o período de armazenamento apropriado, homogeneizava-se a amostra e procedia-se 

à separação do “lodo” do material clarificado por meio de filtração. Inicialmente, filtrava-

se a amostra em filtro de microfibra de vidro de 1 m de abertura de poro para fazer a 

determinação de clorofila-a. Em seguida, a amostra era filtrada em membrana de 0,45 m 

(a) (b) 
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de abertura de poro para determinação de CODNP e em 0,2 m para determinação de 

saxitoxinas.  

 

O parâmetro clorofila-a foi analisado para avaliar o estado das células, ou seja, para 

verificar se ao longo dos dias de armazenamento da amostra, as células mantinham-se 

intactas ou não. No caso do CODNP e das saxitoxinas, esses parâmetros foram medidos 

para avaliar, respectivamente, a quantidade de matéria orgânica dissolvida e de toxinas do 

grupo saxitoxinas produzidas pelos Cylindrospermopsis raciborskii presentes na água 

clarificada, para as condições de coagulação e dosagens selecionadas. 

 

4.4 – MÉTODOS ANALÍTICOS 

 

Os parâmetros de qualidade da água avaliados e os métodos e equipamentos empregados 

durante o desenvolvimento do trabalho estão resumidamente apresentados na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 – Parâmetros avaliados e seus respectivos métodos e equipamentos. 

Parâmetro Método Equipamento 

Alcalinidade 

(mgCaCO3/L) 

Titulométrico 

(H2SO4 – 0,02M) 
Titulador/Titrex 2000 

Clorofila-a 

( g/L) 

Extração com clorofórmio-metanol com 

medição de absorbância em λ = 750 e λ = 

665 

Espectrofotômetro/Hach DR 4000 

Cloro Livre 
Colorimétrico 

(Ortotolidina) 
Comparador de disco Hellige 

Condutividade 

( sm/cm) 
Condutância entre dois eletrodos inertes Condutivímetro/Sprite 6000 

CODNP 

(ppm) 

Combustão a 680ºC e detecção de CO2 em 

infravermelho 
Analisador TOC/Shimadzu-5000A 

pH Potenciométrico Potenciômetro/Orion – 310 

Turbidez 

(UT) 
Nefelométrico Turbidímetro/Hach 2100AN 

Saxitoxina 

( g/L) 

Cromatografia líquida de alta eficiência 

com derivatização pós- coluna e detecção 

de fluorescência 

Cromatógrafo líquido de alta 

eficiência (HPLC)/Shimadzu-

LC10AD e Fluorímetro/Shimadzu 

RF-551 

 

Os métodos para determinação da alcalinidade, cloro livre, condutividade, pH, temperatura 

e turbidez seguiram as recomendações do Standard Methods (APHA, AWWA e WPCF, 

1985). 
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O procedimento adotado para análises de clorofila-a foi o proposto por Wood (1985), em 

que se utiliza para extração do pigmento uma solução de clorofórmio-metanol 2:1 v/v. O 

detalhamento do método encontra-se no Apêndice B. 

 

Para determinar a matéria orgânica dissolvida presente na água utilizada nos experimentos, 

empregou-se o analisador TOC da marca Shimadzu, modelo 5000A mostrado na Figura 

4.14. A determinação do carbono orgânico nesse equipamento baseia-se na combustão da 

amostra sob uma temperatura de 680
º
C na presença de um catalisador (platina), produzindo 

CO2. A detecção do CO2 produzido é realizada por meio de um detector operando na 

região do infravermelho e a quantificação do carbono orgânico é feita com o auxílio de 

uma curva de calibração. 

 

 

Figura 4.14 - Analisador TOC empregado para determinação do carbono orgânico. 

 

Para a realização da análise, a amostra de água coletada era filtrada em membrana de 0,45 

m de tamanho de poro e acidificada com HCl até atingir um valor de pH inferior a 2. Essa 

acidificação era feita com objetivo de preservar a amostra e eliminar o carbono inorgânico 

presente, convertendo-o a CO2. A amostra era então conservada em refrigeração a 4ºC em 

frascos âmbar, devidamente esterilizados, por no máximo 7 dias (Agudo, 1987; APHA, 

AWWA, WPCF; 1985). 

 

O procedimento analítico propriamente dito consistia de duas etapas: (1) borbulhamento 

com ar sintético por 3 minutos – com esse procedimento elimina-se o CO2 de origem 

inorgânica e também os compostos orgânicos voláteis; (2) injeção de 80 L da amostra por 
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três vezes consecutivas. Dessa forma, o parâmetro analisado era o carbono orgânico 

dissolvido não purgável (CODNP) presente na amostra de água, ou seja, a fração volátil de 

carbono orgânico da amostra, se existia, era purgada e portanto não quantificada. 

 

Para determinação das saxitoxinas dissolvidas na água, empregou-se a cromatografia 

líquida de alta eficiência por ser o método analítico mais recomendado para esse tipo de 

toxina (Harada et al., 1999; Lagos et al., 1999). O procedimento analítico adotado baseou-

se no método de derivatização pós-coluna proposto por Oshima (1995), incorporando 

algumas modificações descritas por Arantes (2004). 

 

O sistema de HPLC montado para análise consistia de 01 bomba de fluxo pistão 

(Shimadzu LC-10 AD) para alimentação da fase móvel; 01 injetor de amostra; 01 coluna 

de fase reversa (Phenomenex C-18, 4 m, 150 x 4,6 mm d.i.); 03 bombas peristálticas, 

sendo uma para injeção do ácido periódico, outra para injeção do tampão fosfato de 

potássio e a terceira para injeção do ácido acético; 01 reator pós-coluna constituído de um 

tubo de teflon com 10 m de comprimento, aquecido a uma temperatura de 85
o
C; 01 

detector de fluorescência (Shimadzu RF-551), conforme mostra a Figura 4.15. 

 

 
Figura 4.15 - Equipamento HPLC montado no Laboratório de Toxinologia do 

Departamento de Ciências Fisiológicas da UnB. 

 

Face às baixas concentrações de toxinas esperadas e o limite de detecção do equipamento, 

para proceder às análises no equipamento de HPLC descrito, fazia-se necessário à extração 
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e a concentração das saxitoxinas dissolvidas presentes na amostra. O procedimento de 

extração e concentração foi realizado utilizando carvão ativado em pó PA (MERCK). 

 

Para proceder a extração e concentração das saxitoninas, 500 mL da amostra de água, 

previamente filtrada em membrana com tamanho de poro de 0,2 m, era colocada em 

contato com 1,0 g de carvão ativado em pó por 5 minutos para a toxina ser adsorvida. 

Quando não era possível realizar a extração imediatamente após a coleta da amostra, esta 

era filtrada e congelada até o momento da extração. 

 

As saxitoxinas adsorvidas ao carvão eram eluídas com uma solução de etanol 20% 

contendo 1% de ácido acético. O material eluído era colocado em um rotaevaporador 

(Büchi Waterbath/B-480) acoplado a um banho-maria a 60
o
C para ser evaporado à secura 

total (ver Figura 4.16). Essa temperatura do banho-maria foi determinada com base nos 

relatos de Indrasena e Gill (1999) que verificaram que amostras contendo saxitoxinas a um 

pH 6 ou 7 não demonstram sofrer degradação significativa quando as mesmas são 

aquecidas até 90ºC por um período em torno de 30 minutos. Para permitir a evaporação da 

solução na temperatura de trabalho, o rotaevaporador era submetido a vácuo e a um 

sistema de condensação, resfriado com água gelada. Em média o tempo necessário para a 

secagem da amostra era 35 minutos.  

 

 
Figura 4.16 - Sistema para evaporação da amostra eluída composto por rotaevaporador, 

banho-maria, bomba a vácuo e sistema de resfriamento. 
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O resíduo sólido resultante da evaporação era ressuspendido em 2 mL de água deionizada. 

Essa solução (extrato) era então filtrada em filtro de polietileno com membrana em PVDF 

com 0,22 m de tamanho de poro e armazenado em frascos de vidro âmbar no congelador 

até o momento da análise. Optou-se por armazenar o extrato em frascos de vidro âmbar 

face à possibilidade da toxina ser adsorvida em recipientes plásticos e para evitar a 

fotodegradação. O trabalho desenvolvido por Hyenstrand et al. (2001) mostrou que, no 

caso da microcistina-LR em meio aquoso, o armazenamento em frascos de polipropileno 

reduziu a sua concentração de 150 g/L para 138 g/L  

 

Para determinação de saxitoxinas, injetava-se um volume de 20 L da amostra concentrada 

(extrato) no equipamento de HPLC. A amostra era conduzida a uma vazão de 0,8 mL/min 

até a coluna por meio da fase móvel, que é uma solução composta de heptanosulfonato de 

sódio 2 mM em tampão fosfato de amônio 30 mM (pH 7,1) contendo 3% de acetonitrila. 

As substâncias que constituem a fase móvel permitem que as saxitoxinas e compostos 

interferentes adsorvam e desorvam da coluna cromatográfica em tempos de retenção 

diferenciados, promovendo a separação desses compostos e permitindo sua posterior 

detecção.  

 

A amostra após passar pela coluna, recebia continuamente uma solução de ácido periódico 

7 mM em tampão fosfato de potássio 10 mM (pH 9,0 - 0,45 mL/min) e durante a passagem 

pelo reator pós-coluna, que se encontrava a uma temperatura de 85ºC, era oxidada 

formando produtos que apresentavam fluorescência, o que permitia a detecção das 

saxitoxinas no fluorímetro. Os comprimentos de onda usados para detecção das saxitoxinas 

eram 330nm (excitação) e 390 nm (emissão). Porém, antes de chegar ao fluorímetro, a 

amostra era acidificada com ácido acético 500 mM (vazão de 0,5 mL/min) que tem por 

função encerrar o processo de oxidação da amostra. 

 

Por meio de um microcomputador acoplado ao detector, obtinha-se uma curva 

(cromatograma), cuja a área sob os picos fornecia a concentração de toxinas da amostra. A 

Figura 4.17 apresenta o esquema do equipamento HPLC para análise de saxitoxinas. 
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Figura 4.17 - Esquema do equipamento HPLC para análise de saxitoxinas (modificado – 

Chen e Chou, 2002). 

 

Para quantificação das saxitoxinas, fez-se necessário à construção de uma curva de 

calibração, utilizando-se padrões com concentrações conhecidas. Os padrões utilizados 

foram o de neoSTX e de STX oriundos do National Research Council Canadá (NRC) e 

cedidos pelo LETC. Dada a dificuldade de obtenção dos padrões, não foram analisadas nas 

amostras a presença de outras variantes do grupamento saxitoxinas. Maiores detalhes sobre 

a produção de outras toxinas pela cepa T3 de Cylindrospermopsis raciborskii encontram-se 

no Capitulo 5 de Apresentação e Discussão dos Resultados. 

 

De posse da curva de calibração e com conhecimento dos tempos de retenção de cada 

toxina, a concentração de neoSTX e STX foi determinada pela comparação das áreas sob 

os picos de cada toxina com seus respectivos padrões e corrigidas de acordo com o fator de 

concentração da amostra, ou seja, a razão entre o volume final do material ressuspendido 

(extrato) e o volume inicial da amostra submetida à concentração. 

 

A principal modificação do método empregado no Laboratório de Toxinologia/UnB em 

relação ao método proposto por Oshima (1995), reside na utilização da coluna C-18 ao 

invés da C-8, pelo fato da coluna C-18 ter demonstrado maior capacidade de separação das 

frações cromatográficas, quando testes de implementação do método foram realizados no 

Laboratório de Toxinologia/UnB para análise de neoSTX e STX. (Arantes, 2004). 
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Outra modificação diz respeito à mistura da solução oxidante. No método utilizado, 

diferentemente do descrito por Oshima (1995), optou-se por preparar as soluções de ácido 

periódico e tampão fosfato de potássio separadamente e realizar a mistura continuamente 

com auxílio de duas bombas peristálticas, uma vez que Arantes (2004) observou que o 

ácido periódico é instável em meio alcalino. 

 

Para avaliar a recuperação das saxitoxinas pelo emprego do processo de purificação e 

concentração das amostras com carvão ativado em pó foi realizado um teste. Um outro 

teste para avaliar se o valor do pH da amostra influenciava na capacidade das saxitoxinas 

serem adsorvidas ao carvão também foi realizado. A necessidade de realizar esse segundo 

teste adveio do fato das amostras analisadas apresentarem valores iniciais de pH diferentes 

(6,0 e 7,0). 
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5 – APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

5.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Esse capítulo apresenta e discute os resultados obtidos no trabalho experimental 

desenvolvido. Primeiramente, serão discutidos os dados relativos à remoção de células de 

Cylindrospermopsis raciborskii empregando-se como processo de tratamento tanto a 

sedimentação quanto a flotação. Em seguida, serão abordados os resultados obtidos na 

etapa experimental em que se avaliou a ocorrência de morte celular e liberação de toxina 

em função do tempo de armazenamento do lodo sedimentado. 

 

5.2 – AVALIAÇÃO DA FAIXA DE DOSAGEM DO COAGULANTE E 

INFLUÊNCIA DA IDADE DO CULTIVO PARA REMOÇÃO DE CÉLULAS DE 

Cylindrospermopsis raciborskii 

 

5.2.1 – Seleção da dosagem do coagulante 

 

Com o objetivo de obter uma faixa de dosagem do coagulante que apresentasse melhores 

eficiências de remoção de células de Cylindrospermopsis raciborskii,  ensaios em escala de 

bancada foram realizados simulando as etapas de tratamento de coagulação, floculação e 

sedimentação. 

 

Por se tratar de uma avaliação preliminar, foram testadas dosagens de sulfato de alumínio 

variando de 2 em 2 mg/L para os dois valores extremos de pH de coagulação utilizados 

nesse trabalho, ou seja,  5,5 e 7. A escolha desses dois valores de pH de coagulação para a 

fase preliminar foi por eles permitirem a avaliação da remoção das células segundo 

mecanismos de coagulação distintos. As análises realizadas foram baseadas no emprego de 

duas taxas de aplicação superficial: 14,4 m
3
/m

2
.dia e 7,2 m

3
/m

2
.dia.  

 

A água bruta (água de estudo) utilizada nos experimentos dessa fase apresentava as 

características mostradas na Tabela 5.1. 
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Tabela 5.1 – Caracterização da água bruta utilizada nos experimentos da fase preliminar de 

seleção da dosagem do coagulante. 

pH 

de Coagulação 

Temperatura Condutividade Turbidez Clorofila-a 

o
C sm/cm uT g/L

5,5 20 - 24 119 15 247,7 

7,0 19 - 24 123 13 226,5 

 

As Figuras 5.1 e 5.2 mostram os resultados, em termos de residuais, dos experimentos 

realizados no pH de coagulação de valor 5,5, obtidos utilizando-se equipamento por testes 

de jarro. 

 

Figura 5.1 – Residual de turbidez para experimentos da fase preliminar - pH de coagulação 

de 5,5. 

 

 
Figura 5.2 – Residual de clorofila-a para experimento da fase preliminar (TAS = 7,2 

m
3
/m

2
.dia)- pH de coagulação de 5,5. 

 

 



 70 

Dos resultados mostrados na Figura 5.1, observa-se que para o valor de pH de coagulação 

de 5,5 e taxa de aplicação de 14,4 m
3
/m

2
.dia, a eficiência de remoção de turbidez foi muito 

baixa, sendo a dosagem de 16 mg/L de sulfato de alumínio anidro a que apresentou melhor 

eficiência de remoção. Mesmo assim, essa combinação promoveu a remoção de apenas 

39% de turbidez presente na água. 

 

Para o valor de pH de coagulação de 5,5, ao se adotar a taxa de aplicação de 7,2 m
3
/m

2
.dia, 

a remoção da turbidez aumentou. Porém, mesmo para a faixa de dosagem que apresentou 

melhores resultados, situada entre 10 e 18 mg/L de sulfato de alumínio anidro, os residuais 

de turbidez ainda foram de aproximadamente 50% do valor inicial, conforme pode ser 

visto pela Figura 5.1. O comportamento do parâmetro clorofila-a foi similar ao da turbidez 

(ver Figura 5.2), com os melhores valores de eficiência de remoção também ocorrendo 

entre as dosagens de 10 e 18 mg/L de coagulante e com valores de remoção variando entre 

54 e 60%.  

 

No que diz respeito à turbidez do efluente filtrado, a partir da dosagem de 4 mg/L de 

coagulante, que foi a dosagem em que se observava visualmente a formação de flocos, a 

eficiência média de remoção foi de 95%, e, na faixa ótima de dosagem, a amostra filtrada 

apresentou um residual na ordem de 0,60 uT. 

 

Para todos os parâmetros medidos, verificou-se uma diminuição da eficiência de remoção a 

partir da dosagem de 20 mg/L, indicando a possibilidade da ocorrência de reestabilização, 

que é uma característica do mecanismo de adsorção-neutralização de cargas na coagulação. 

Segundo Benhardt e Clasen (1994), esse é o mecanismo que geralmente predomina na 

remoção de algas quando se trabalha com sulfato de alumínio como coagulante e com 

valor de pH de coagulação entre 5 e 6.  

 

Os resultados obtidos com os experimentos realizados no pH de coagulação 7 são 

mostrados nas Figuras 5.3 e 5.4. 
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Figura 5.3 – Residual de turbidez para experimento da fase preliminar - pH de coagulação 

de valor 7,0. 

 
Figura 5.4 – Residual de clorofila-a para experimentos da fase preliminar (TAS = 7,2 

m
3
/m

2
.dia) - pH de coagulação de valor 7,0. 

 

No pH de coagulação 7, mais uma vez os parâmetros turbidez e clorofila-a apresentaram 

comportamentos similares, os valores residuais diminuem sistematicamente até a dosagem 

de 12 mg/L de sulfato de alumínio anidro e a partir dessa dosagem os valores de turbidez e 

clorofila-a apresentam-se relativamente constantes. O comportamento similar é esperado, 

pois a turbidez da amostra é devido praticamente só à presença de algas. 

 

Como ocorrido para o pH de coagulação de 5,5, no pH 7, a eficiência de remoção de 

turbidez ao se adotar a taxa de 14,4 m
3
/m

2
.dia também foi mais baixa que para a taxa de 

aplicação de 7,2 m
3
/m

2
.dia. O aumento da eficiência de sedimentação com a diminuição da 

taxa é obviamente um comportamento esperado, particularmente na situação em estudo, 

em que é reconhecido que a densidade dos flocos formados a partir da coagulação de algas 

(e também de cianobactérias) tende a ser menor que a dos flocos originados da coagulação 

de águas em que predomina turbidez de origem mineral. 
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Em termos da turbidez da amostra filtrada, para a faixa que apresentou maiores remoções, 

o residual foi de aproximadamente 0,50 uT.  

 

Os valores médios de eficiência de remoção na faixa “ótima” de dosagem para os dois 

valores de pH testados são mostrados na Tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2 – Eficiência de remoção de partículas para a faixa de dosagem que promoveu os 

melhores resultados na fase preliminar. 

pH 

Dosagem 

do 

Coagulante 

(mg/L) 

Remoção de Turbidez (%) 

 

Remoção de 

Clorofila-a 

TAS 1 TAS 2 Filtrado TAS 2 

5,5 10 - 18 32 48 96 55 

7,0 12 - 30 62 72 96 74 

  TAS 1: 14,4 m
3
/m

2
.dia 

  TAS 2 : 7,2 m
3
/m

2
.dia 

 

A melhor eficiência de remoção obtida no experimento realizado no pH de coagulação 7, 

provavelmente, deve-se à sedimentação ter sido favorecida pelo mecanismo de varredura 

que proporciona a formação de flocos com tamanho e densidade maiores devido à 

precipitação do hidróxido de alumínio, o que facilita a sedimentação. 

 

De fato, para os dois valores de pH testados, não existiu uma faixa de dosagem de 

coagulante que promovesse elevadas remoções de células de Cylindrospermopsis 

raciborskii. Então, optou-se por dar continuidade ao trabalho de investigação, avaliando o 

comportamento para cada valor de pH em uma faixa de dosagem de sulfato de alumínio 

variando entre 0 - 30 mg/L (0 - 4,74 mgAl/L). Cabe ressaltar, que não se optou por 

trabalhar com dosagens maiores que 30 mg/L devido a não haver indicação de que o 

aumento da dosagem promoveria uma melhora nos resultados de remoção (ver Figuras 5.1 

a 5.4). 
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5.2.2 –Influência da idade do cultivo 

 

No que diz respeito à avaliação da influência da idade do cultivo na realização dos ensaios, 

nos dados apresentados na Tabela 5.3, verifica-se que, na água preparada com o cultivo 

com idade de 22 dias, os dois valores de pH de coagulação testados, resultaram em 

remoção de turbidez e de clorofila-a mais elevadas.  

 

Para minimizar a influência da idade do cultivo, optou-se por trabalhar com cultivos com 

idade entre 16 e 19 dias para todos os experimentos a serem realizados nas etapas 

posteriores. 

 

Tabela 5.3 – Influência da idade do cultivo na remoção da matéria particulada pelo 

processo de sedimentação. 

pH 

de 

Coagulação 

Idade 

do  

Cultivo 

(dias) 

Amostra 
Turbidez 

(uT) 
% Remoção 

Clorofila-a  

(mg/L) 
% Remoção 

5,5 

15 

Água Bruta 11,9 - 231,8 - 

D = 0 mg/L 11,1 7 225,1 3 

D = 14 mg/L 6,2 48 126,3 46 

D = 20 mg/L 9,3 22 161,1 30 

22 

Água Bruta 13,1 - 222,5 - 

D = 0 mg/L 11,6 11 209,0 6 

D = 14 mg/L 4,8 63 107,0 52 

D = 20 mg/L 6,7 49 123,2 45 

7,0 

15 

Água Bruta 11,9 - 231,8 - 

D = 0 mg/L 11,1 6 228,1 2 

D = 12 mg/L 5,9 50 117,8 49 

D = 16 mg/L 5,7 52 110,2 52 

22 

Água Bruta 13,1 - 222,5 - 

D = 0 mg/L 12,9 1 224,9 -1 

D = 12 mg/L 5,7 56 89,9 60 

D = 16 mg/L 6,1 54 86,8 61 
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5.3 – AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO PROCESSO DE SEDIMENTAÇÃO NA 

REMOÇÃO DE CÉLULAS DE Cylindrospermopsis raciborskii 

 

Esta fase foi realizada em duas etapas, totalizando oito experimentos que tinham por 

objetivo avaliar a influência do valor do pH de coagulação e da dosagem do coagulante na 

remoção de células de Cylindrospermopsis raciborskii, empregando como técnica de 

tratamento a sedimentação. 

 

Como citado na metodologia, antes de iniciar os ensaios de sedimentação, a água de estudo 

foi monitorada quanto aos parâmetros de alcalinidade, pH, temperatura, condutividade, 

turbidez, clorofila-a e CODNP. Para todos os experimentos, a água de estudo apresentou 

valor inicial de pH em torno de 7,3 e alcalinidade de aproximadamente 30 mg CaCO3/L. 

Os demais parâmetros de caracterização da água bruta (água de estudo) são mostrados na 

Tabela 5.4. Na Tabela 5.5, são apresentados a média e a dispersão dos valores obtidos para 

alguns parâmetros nas duas etapas experimentais. 

 

Tabela 5.4 – Caracterização da água bruta utilizada nos ensaios de sedimentação. 

pH de 

Coagulação 
Exp 

Temperatura Condutividade Turbidez Clorofila-a CODNP 

o
C sm/cm uT g/L ppm 

5,5 
Exp 1 23 - 26 112 14 236,7 - 

Exp 2 22 - 25 116 9,8 257,7 3,74 

6,0 
Exp 1 23 - 26 117 13 256,2 - 

Exp 2 21 - 25 116 11 264,7 4,00 

6,5 
Exp 1 22 - 27 105 13 263,7 - 

Exp 2 22 - 26 116 10 252,8 3,39 

7,0 
Exp 1 23 - 25 114 13 248,8 - 

Exp 2 22 - 25 118 11 221,1 2,91 

 

Tabela 5.5 – Resumo de parâmetros de caracterização da água bruta para os experimentos 

de sedimentação. 

Parâmetro 
Experimento 1 Experimento 2 

Média  Desvio C.V. Média Desvio C.V. 

Condutividade ( sm/cm) 112 5,1 4,6% 117 1,0 0,9% 

Turbidez (uT) 13 0,5 3,8% 10 0,6 6,1% 

Clorofila-a ( g/L) 251,4 11,5 4,6% 249,1 19,3 7,7% 

CODNP (ppm) - - - 3,5 0,5 13,4% 
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O experimento 1 foi o que apresentou menor variação dos valores no que diz respeito à 

turbidez e clorofila-a, todavia as variações ocorridas no experimento 2 não foram tão 

discrepantes. Ao comparar as médias de clorofila-a, que é o principal parâmetro dessa 

etapa, entre os experimentos, verificou-se que as mesmas são estatisticamente iguais 

(considerando que os dados seguem uma distribuição Student t e confiabilidade de 95%) e 

tem seu valor em torno de 250  

 

Portanto, como podem ser observados pela Tabela 5.5, os parâmetros de caracterização da 

água bruta apresentaram relativamente pequenas variações, o que facilita a comparação dos 

dados, uma vez que os oito experimentos estavam praticamente sob as mesmas condições 

iniciais.  

 

No intuito de facilitar a análise da remoção de células de Cylindrospermopsis raciborskii 

nos diferentes valores de pH de coagulação empregando-se a sedimentação, são 

apresentados nas Figuras 5.5 e 5.6 os residuais de clorofila-a e de turbidez, 

respectivamente, dos experimentos adotando a taxa de aplicação superficial de 7,2 

m
3
/m

2
.dia. 
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Figura 5.5 – Residuais de clorofila-a para os diferentes valores de pH de coagulação 

empregando o processo de sedimentação. (a) pH 5,5; (b) pH 6; (c) pH 6,5; e (d) pH 7. 

 

(a) 

(c) (d) 

(b) 
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Figura 5.6 – Residuais de clorofila-a para os diferentes valores de pH de coagulação 

empregando o processo de sedimentação. (a) pH 5,5; (b) pH 6; (c) pH 6,5; e (d) pH 7. 

 

De acordo com os residuais de clorofila-a e turbidez medidos, observa-se que, para 

nenhum dos valores de pH de coagulação estudados, houve reprodutibilidade entre os 

experimentos 1 e 2. Entretanto, os experimentos realizados no valor de pH de coagulação 6 

foram os que apresentaram maior discrepância entre si (Figura 5.5(b) e 5.6(b)). No 

experimento 1, observa-se uma clara tendência à reestabilização a partir da dosagem de 19 

mg/L de sulfato de alumínio anidro. No entanto, no experimento 2 isso não foi observado, 

apresentando esse experimento uma certa estabilidade na remoção das células a partir da 

dosagem de 8,0 mg/L de sulfato de alumínio. Segundo Benhardt e Clasen (1994), ao se 

trabalhar com suspensões de algas e sais de alumínio, é no pH de coagulação 6 que se 

verifica a transição entre o mecanismo de adsorção-neutralização de cargas para o 

mecanismo de varredura, o que pode explicar a discrepância observada entre os 

experimentos 1 e 2 no pH 6. 

 

Para os demais valores de pH de coagulação, em que pese a diferença nos valores de 

residuais obtidos, observa-se certa similaridade no comportamento das curvas. 

 

Utilizando-se o diagrama de coagulação para águas sintéticas e naturais proposto por 

Amirtharajah & Mills (1982), verifica-se que, para o pH de 5,5, a faixa de dosagem 

empregada, encontra-se em uma zona de reestabilização. Adicionando-se a essa 

verificação, o aumento do residual de clorofila-a e turbidez observado nas Figuras 5.5(a) e 

5.6(a) em torno da dosagem de 18 mg/L sugere a existência de uma faixa onde ocorre a 

(a) 

(c) (d) 

(b) 
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restabilização das partículas, fenômeno característico do mecanismo de adsorção-

neutralização de cargas. 

 

Acredita-se que, nos experimentos realizados no pH de coagulação igual a 6,5 e 7, o 

mecanismo de coagulação por varredura tenha predominado, pois, para ambos 

experimentos, após atingirem uma determinada eficiência de remoção, não eram 

observados decréscimos significativos nos residuais de clorofila-a e de turbidez por mais 

que fosse aumentada a dosagem de coagulante, como pode ser visto pelas Figuras 5.5(c e 

d) e 5.6(c e d). Cabe mencionar que, de acordo com Benhardt e Clasen (1994) para valores 

de pH de coagulação superiores a 6, o aumento do pH da solução permite 

progressivamente que o mecanismo de varredura predomine sobre a coagulação por 

adsorção-neutralização de cargas. 

 

A falta de reprodutibilidade observada nas Figuras 5.5 e 5.6 entre os experimentos 1 e 2, 

para todos os valores de pH  estudados, demonstra a instabilidade do processo de 

sedimentação para tratar águas contendo elevadas concentrações de células de 

Cylindrospermopsis raciborskii.  

 

Essa instabilidade pode estar associada a flutuabilidade dos flocos formados, já que as 

células de Cylindrospermopsis raciborskii possuem vesículas de gás que resultam na  

formação de flocos de baixa densidade. Durante os experimentos, era possível observar 

que, por vezes, parte dos flocos sedimentados, posteriormente, flutuavam. Fenômeno 

similar foi relatado por Silva (2003) em experimentos de sedimentação com efluentes de 

lagoa de estabilização. 

 

Os diagramas de coagulação construídos a partir das remoções de clorofila-a obtidas com o 

emprego da taxa de 7,2 m3/m2.dia são mostrados na Figura 5.7.  
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Figura 5.7 – Diagrama de coagulação para sedimentação em termos de remoção de 

clorofila-a. (a) Experimento 1; (b) Experimento 2. 

 

Percentual de Remoção 
de Clorofila-a 

Percentual de Remoção 
de Clorofila-a 

(a) 

(b) 
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Os diagramas de coagulação apresentados na Figura 5.7 com suas eficiências de remoção 

de clorofila-a divergentes entre os dois experimentos confirmam a instabilidade do 

processo de sedimentação para tratar águas contendo Cylindrospermopsis raciborskii na 

ordem de 106 cel/mL nas condições de coagulação avaliadas. 

 

A Tabela 5.6 apresenta as eficiências de remoção de turbidez e de clorofila-a nas faixas de 

dosagem que promoveram as melhores remoções e os valores médios e o desvio padrão 

dos valores obtidos nessas faixas para alguns parâmetros nas duas etapas experimentais.  

 

Tabela 5.6 – Eficiências de remoção de turbidez e clorofila-a nas faixas de dosagem que 

promoveram os melhores resultados na sedimentação. 

pH de  

Coagulação 
Exp. 

Dosagem do 

Coagulante 

(mg/L) 

Remoção de Turbidez (%) 
Remoção  de 

Clorofila-a (%) 

Remoção de 

CODNP (%) 
(Faixa de Dosagem) 

TAS 1 
TAS 2 

(Média  ) 
Filtrado 

TAS 2 

(Média  ) 
TAS 2 

5,5 

1 11 - 17 22 -38 
35 – 56 

(48  8) 
96 

44 – 53 

(51  4) 
- 

2 11 - 18 49 - 63 
74 –  87 

(80  4) 
97 

73 – 86 

(80  5) 
52 - 55 
(10 - 18) 

6,0 

1 13 - 18 54 - 68 
72 – 74 

(73  1) 
97 

70 – 78 

(73  4) 
- 

2 8 - 30 23 -43 
48 – 69 

(55  8) 
97 

50 –  63 

(57  4) 
35 - 51 
(12 - 24) 

6,5 

1 19 - 30 11 -55 
40 –  69 

(61  5) 
90 

62 – 71 

(65  2) 
- 

2 7 - 30 18 - 27 
39 – 56 

(48  4) 
96 

37 – 59 

(49  7) 
37 - 40 
(16 - 18) 

7,0 

1 7 - 30 10 -53 
45 – 63 

(55  5) 
97 

41 – 56 

(48  4) 
- 

2 10 - 30 40 - 70 
75 – 84 

(78  3) 
96 

73 – 85 

(79  3) 
15 

(14 - 16) 

  TAS 1: 14,4 m
3
/m

2
.dia 

  TAS 2 : 7,2 m
3
/m

2
.dia 

 

Conforme a Tabela 5.6, percebe-se o quanto foi diferente a eficiência de remoção de 

clorofila-a e turbidez entre os dois experimentos, para todos os valores de pH avaliados.  

 

Segundo Kawamura (2000), o processo de sedimentação deve fornecer uma água com 

turbidez menor que 2 uT para não sobrecarregar a unidade subseqüente. Dos dados da 

Figura 5.6, somente no segundo experimento e nos valores de pH de coagulação 5,5 e 7, 

obtiveram-se residuais de turbidez para água decantada com valores compatíveis com o 

sugerido pelo autor.  
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Cabe lembrar que, muito embora a sedimentação tenha promovido, no caso dos valores de 

pH de coagulação de 5,5 e 7,0, remoções de até 80% de turbidez e clorofila-a presentes na 

água, conforme é apresentado na Tabela 5.6, o valor residual ainda é bastante elevado, 

aproximadamente 50 g/L de clorofila-a, o que pode levar a uma rápida obstrução dos 

filtros, resultando em curtas carreiras de filtração.  

 

Em experimentos realizados por Sens et al. (2002) utilizando como água base a água da 

lagoa do Peri/SC em que foi confirmada a presença de Cylindrospermopsis raciborskii, 

observou-se que, quando a água afluente a um filtro descendente de tripla camada 

composto por areia, antracito e esferas plásticas (ABS) apresentava um teor de clorofila-a 

entre 31,3 e 45,6 g/L, ou seja, valores um pouco inferiores aos obtidos pelo presente 

trabalho após a sedimentação, a duração das carreiras de filtração variava entre 6 e 14 

horas.  

 

Entretanto, a situação pode ser agravada quando se empregam filtros de areia, comumente 

projetados para ETAs do tipo convencional, pois, de acordo com Cezar (2000), a entrada 

de água contendo de 6 a 12 g/L de clorofila-a em filtros de areia implica em carreiras de 

filtração menores que 3 horas. Essas curtas carreiras de filtração relatadas podem 

inviabilizar a utilização da sedimentação como processo de clarificação para águas 

contendo elevados teores de clorofila-a. 

 

A influência da redução da taxa de aplicação foi mais pronunciada para os valores de pH 

6,5 e 7,0. Nesses valores de pH de coagulação, a taxa de 14,4 m
3
/m

2
.dia promoveu, em 

média, 27% menos de remoção de turbidez quando comparada à turbidez medida ao se 

aplicar a taxa de 7,2 m
3
/m

2
.dia. 

 

A Figura 5.8 ilustra a influência da taxa empregada na remoção das partículas, mostrando 

os valores dos residuais de turbidez para as duas taxas empregadas para o pH 6,5 no 

experimento 2. 
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Figura 5.8 – Residuais de turbidez para diferentes taxas de aplicação obtidos no 

experimento 2 com o emprego do pH de coagulação de 6,5. 

 

Em relação ao CODNP, a Tabela 5.6 mostra que as maiores remoções ocorrem para os 

valores mais baixos de pH. Não há uma remoção significativa desse parâmetro no valor de 

pH de coagulação 7, porém, quando utilizado pH de 5,5 e 6 a remoção para algumas 

dosagens foi superior a 50%, que é um percentual de remoção considerado elevado em se 

tratando de matéria orgânica dissolvida. A faixa de dosagem que promoveu os melhores 

resultados de remoção para a matéria particulada no pH 5,5, também se mostrou a mais 

eficiente para remoção da matéria dissolvida. Entretanto, isso não ocorreu para o pH 6, 

estando a faixa que resultou nos mais baixos níveis de CODNP, em sua maior parcela, 

situada em uma faixa com elevadas concentrações de células e turbidez. A Figura 5.9 

ilustra o comportamento do residual de CODNP para as diferentes dosagens e valores de 

pH de coagulação testados. 
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Figura 5.9 – CODNP para os diferentes valores de pH de coagulação no processo de 

sedimentação. (a) pH 5,5. (b) pH 6,0. (c) pH 6,5 e (d) pH 7,0. 
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O que se pode inferir pelos resultados obtidos de remoção de clorofila-a e turbidez é que o 

que garante os melhores resultados de eficiência de remoção é quando um mecanismo de 

coagulação aparentemente consegue predominar, como foi o caso do experimento 2 nos 

valores de pH de 5,5 e 7,0, nos quais há indícios que predominou o mecanismo de 

adsorção-neutralização de cargas e de varredura, respectivamente.  

 

Dentre os valores de pH de coagulação avaliados, o valor 5,5 parece ser o mais 

recomendado, pois, além de ter conseguido remover com maior eficiência a clorofila-a, 

também removeu satisfatoriamente a matéria orgânica dissolvida para a mesma faixa de 

dosagem ótima. Entretanto, tem-se que investigar o residual de alumínio associado a esse 

valor de pH, pois há uma dificuldade de caráter prático enfrentada pelas ETAs ao se 

trabalhar com valores baixos de pH de coagulação, que é a manutenção do teor de alumínio 

residual dentro do valor máximo permitido pela Portaria 518/2004, que é de 0,2 mg/L.  

 

Essa dificuldade da manutenção dos residuais de alumínio para valores de pH baixos pode 

ser exemplificada pelos resultados obtidos por Lacerda (1997), que ao utilizar uma 

dosagem de 25 mg/L de sulfato de alumínio e um pH 7,0 de coagulação conseguiu remover 

mais de 97% de algas e apresentou um residual de 0,15 mg/L de Al, enquanto empregando 

a dosagem de 8 mg/L de sulfato de alumínio e pH de coagulação de 5, conseguiu eficiência 

de remoção de algas similar, porém o residual foi de 1,03 mg/L Al, ou seja, superior ao 

exigido pela legislação. 

 

5.4 – AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO PROCESSO DE FLOTAÇÃO NA 

REMOÇÃO DE CÉLULAS DE Cylindrospermopsis raciborskii 

 

A avaliação da remoção das células de Cylindrospermopsis raciborskii, empregando-se 

como técnica de separação a flotação, foi realizada de maneira similar à sedimentação, ou 

seja, dois grupos de experimentos foram realizados, nos quais quatro valores de pH de 

coagulação foram testados. 

 

Nos experimentos realizados, buscou-se reproduzir as concentrações de clorofila-a e de 

turbidez da água bruta dentro de uma faixa de variação que permitisse a comparação dos 

resultados obtidos nos diferentes valores de pH e também possibilitasse a verificação da 

reprodutibilidade do processo. 
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A Tabela 5.7 apresenta a caracterização da água bruta utilizada nos experimentos da 

flotação e a Tabela 5.8 mostra a média e a dispersão dos valores obtidos para os 

parâmetros caracterizados. Cabe lembrar que os parâmetros alcalinidade e pH da água 

bruta apresentaram valores médios semelhantes aos medidos para os experimentos de 

sedimentação. 

 

Tabela 5.7 – Caracterização da água bruta utilizada nos ensaios de flotação.  

pH de 

Coagulação 
Exp 

Temperatura Condutividade Turbidez Clorofila-a CODNP 

o
C sm/cm uT g/L ppm 

5,5 
Exp 1 24 - 27 101 11 240,8 2,32 

Exp 2 20 - 22 111 14 249,2 - 

6,0 
Exp 1 23 - 27 105 13 248,6 2,41 

Exp 2 22 - 25 108 14 258,1 - 

6,5 
Exp 1 23 - 26 104 14 271,6 2,79 

Exp 2 22 - 26 112 13 244,4 - 

7,0 
Exp 1 21 - 23 105 16 258,0 2,39 

Exp 2 23 - 26 106 13 271,9 - 

 

Tabela 5.8 – Resumo dos parâmetros de caracterização da água bruta para os  

experimentos de flotação. 

Parâmetro 
Experimento 1 Experimento 2 

Média Desvio C.V. Média Desvio C.V. 

Condutividade ( sm/cm) 104 1,9 1,8% 109 2,8 2,5% 

Turbidez (uT) 14 2,1 15,4% 14 0,6 4,3% 

Clorofila-a ( g/L) 254,8 13,3 5,2% 255,9 12,1 4,7% 

CODNP (ppm) 2,48 0,2 8,6% - - - 

 

Conforme observado nas Tabelas 5.7 e 5.8, conseguiu-se reproduzir, em média, os valores 

de turbidez e as concentrações de clorofila-a entre os dois experimentos. Estatisticamente, 

foi confirmado que, segundo a distribuição Student t e confiabilidade de 95%, tanto as 

médias de clorofila-a quanto as médias de turbidez, entre os experimentos 1 e 2, foram 

iguais. Como os valores desses parâmetros foram muito próximos aos valores obtidos para 

os experimentos de sedimentação, as comparações entre os processos de sedimentação e 

flotação são possíveis de ser realizadas.  
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As Figuras 5.10 e 5.11 apresentam, respectivamente, os valores de clorofila-a residual e 

turbidez residual para cada condição de pH de coagulação estudado empregando-se a taxa 

de 72 m3/m2.dia. 
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Figura 5.10 – Residuais de clorofila-a para os diferentes valores de pH de coagulação 

empregando o processo de flotação. (a) pH 5,5; (b) pH 6; (c) pH 6,5 e (d) pH 7. 
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Figura 5.11 – Residuais de turbidez para os diferentes valores de pH de coagulação 

empregando o processo de flotação. (a) pH 5,5. (b) pH 6,0. (c) pH 6,5 e (d) pH 7,0. 
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Nas Figuras 5.10 e 5.11, observa-se que, diferentemente do ocorrido na sedimentação, os 

experimentos empregando a flotação apresentaram grande reprodutibilidade.  

 

Os dois experimentos realizados para cada valor de pH de coagulação apresentaram 

praticamente o mesmo comportamento de residual de turbidez e de clorofila-a. 

Inicialmente, com aumento da dosagem do coagulante, observa-se um rápido decaimento 

da clorofila-a e da turbidez, entretanto, após um determinado valor de dosagem, que varia 

com o valor do pH de coagulação, verifica-se que o aumento na dosagem de sulfato de 

alumínio resulta em residuais praticamente constantes, ou seja, o aumento da dosagem não 

mais proporciona em incremento significativo de remoção de turbidez e clorofila-a. 

 

Para todos os valores de pH de coagulação testados, verificou-se visualmente que a 

coagulação e floculação no processo de flotação promoveram a formação de flocos 

menores que os formados pelo processo de sedimentação. Esse comportamento é devido ao 

gradiente de velocidade adotado para etapa de floculação, 50 s-1, e, portanto, superior ao 

empregado na sedimentação que foi de 20 s-1. Associado a isso, ainda se tem o tempo de 

floculação adotado, que também foi menor. 

 

Considerando a teoria da sedimentação, flocos de menor tamanho apresentam velocidades 

de sedimentação baixas que favorecem sua remoção por flotação. A tendência natural dos 

flocos formados flutuarem observada na realização dos experimentos contribuíu para uma 

maior remoção das células de Cylindrospermopsis raciborskii na flotação. 

 

O percentual de remoção de clorofila-a para os valores de pH de coagulação testados ao 

adotar a taxa de aplicação de 72 m3/m2.dia na flotação é mostrada pelos diagramas de 

coagulação da Figura 5.12. 
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Figura 5.12 – Diagrama de coagulação para flotação em termos de remoção de clorofila-a. 

(a) Experimento 1. (b) Experimento 2. 

 

Analisando a Figura 5.12 percebe-se a influência do pH de coagulação na remoção de 

clorofila-a. Nos dois experimentos, quanto menor o valor do pH, foi menor a dosagem 
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(b) 

(a) 



 87 

necessária do coagulante para promover eficiências superiores a 75%. Isso era esperado, 

uma vez que quanto menor o valor do pH na coagulação, maior a tendência de predominar 

o mecanismo de adsorção-neutralização de cargas, que é um mecanismo que demanda 

menor quantidade de coagulante. 

 

A Tabela 5.9 apresenta as eficiências de remoção de turbidez e clorofila-a para as faixas de 

dosagens que promoveram os melhores resultados na flotação e resume essa eficiência 

apresentando a média e o desvio padrão dos parâmetros turbidez e clorofila-a. 

 

Tabela 5.9 – Eficiências de remoção de turbidez e clorofila-a nas faixas de dosagens que 

promoveram melhores resultados na flotação. 

pH de  

Coagulação 
Exp. 

Dosagem do 

Coagulante 

(mg/L) 

Remoção de Turbidez (%) 

Remoção  de 

Clorofila-a 

(%) 

Remoção de 

CODNP (%) 
(Faixa de Dosagem) 

TAS 1 

 

TAS 2 

(Média  ) 
Filtrado 

TAS 2 

(Média  ) 
TAS 2 

5,5 

1 3 -30 66 -89 
76 – 92 

(89  3) 
96 

84 – 91 

(88  2) 
- 

2 3-30 71 - 87 
70 – 92 

(88  1) 
95 

81 – 92 

(89  1) 
28 - 32 
(10 - 30) 

6,0 

1 5 - 30 84 - 93 
89 – 93 

(91  1) 
95 

84 – 91 

(87  2) 
- 

2 5 -30 77 -93 
88 –93 

(91  1) 
95 

84 – 93 

(88  3) 
13 - 21 

(4 - 18) 

6,5 

1 6 -30 80 -93 
86 – 93 

(91  2) 
97 

81 – 93 

(86  3) 
- 

2 6 -30 85 - 89 
88 – 91 

(89  1) 
97 

85 – 89 

(87  1) 
31 - 39 
(12 - 30) 

7,0 

1 9 - 30 64 -82 
76 – 84 

(81  2) 
96 

68 – 74 

(71  5) 
- 

2 9 - 30 62 - 88 
80 – 87 

(84  8) 
95 

72 – 81 

(77  2) 
13 - 22 

(6 - 30) 

  TAS 1: 144 m
3
/m

2
.dia 

  TAS 2 : 72 m
3
/m

2
.dia 

 

Dos valores apresentados na Tabela 5.9, observa-se que as eficiências de remoção de 

turbidez e de clorofila-a para os valores de pH de coagulação 5,5, 6,0 e 6,5 foram similares 

entre os experimentos 1 e 2, sendo que, no geral, o experimento 2 promoveu remoções um 

pouco mais elevadas. No entanto, essa similaridade de remoção não foi verificada quando 

empregou-se o pH de coagulação 7. Nesse valor de pH, foi verificado o pior desempenho 

da flotação, resultando, em média, um valor residual de 69 -a e uma 

turbidez residual de 2,5 uT para a faixa de dosagem que promoveu as melhores eficiências. 
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Para os demais valores de pH de coagulação avaliados, o residual de clorofila-a foi de 

uT. 

 

Conforme mencionado, os residuais de clorofila-a ainda são elevados, mesmo para os 

valores de pH que apresentaram maior remoção, o que pode comprometer o funcionamento 

do filtro devida essa concentração de células levar a uma rápida colmatação do meio 

filtrante, muito embora para esses valores de pH de coagulação, a turbidez tenha 

apresentado valor residual inferior ao valor máximo recomendado por Kawamura (2000) 

para garantir um adequado funcionamento do filtro, que é de 2 uT. 

 

Em relação aos resultados da remoção de turbidez para as duas taxas de aplicação 

avaliadas, verificou-se que, quando a menor taxa foi empregada, a eficiência foi maior 

apenas para os experimentos realizados nos valores de pH de coagulação de 5,5 e 7,0. Para 

os outros dois valores de pH, a remoção de turbidez não foi afetada pela redução da taxa. A 

Figura 5.13 mostra a remoção de turbidez para as taxas de 144 m3/m2.dia e de 72 

m3/m2.dia para experimento realizado no pH de coagulação de valor 6,5. 
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Figura 5.13 – Residuais de turbidez para diferentes taxas de aplicação obtidos no 

experimento 2 de flotação com o emprego do pH de coagulação de 6,5. 

 

É importante chamar atenção que mesmo para os valores de pH de coagulação de 5,5 e 7,0, 

a aplicação da taxa de 72 m
3
/m

2
.dia, não promoveu ganhos tão significativos quanto os 

conseguidos na sedimentação ao se reduzir à metade a taxa aplicada. 

 

A eficiência de remoção na flotação aplicando a taxa de 72 m
3
/m

2
.dia para o pH de valor 

5,5, foi em média apenas 6% superior do que com o uso da taxa de 144 m
3
/m

2
.dia. No caso 
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do emprego da menor taxa para o pH de coagulação 7,0, houve um acréscimo maior na 

remoção de turbidez, em média de 13%. 

 

No que diz respeito à turbidez da amostra filtrada, para os valores de pH de coagulação 5,5 

e 6,0, um residual de aproximadamente 0,5 uT foi medido até a dosagem de 17 mg/L de 

sulfato de alumínio anidro, a partir dessa dosagem houve um acréscimo da turbidez. 

 

O pH de 6,5 foi o que, para a faixa ótima de dosagem, apresentou menores residuais de 

turbidez na amostra após filtração, estando esse residual em torno de 0,4 uT. No caso do 

pH 7, os resultados mais uma vez são os menos satisfatórios, apresentando um residual de 

turbidez na amostra filtrada de 0,65 uT. 

 

Em relação à remoção de matéria orgânica dissolvida, não se observa uma similaridade 

entre as curvas de residual de CODNP e de residual do material particulado (ver Figuras 

5.10, 5.11 e 5.14). 
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Figura 5.14 – CODNP para os diferentes valores de pH no processo de flotação. (a) pH 

5,5; (b) pH 6; (c) pH 6,5 e (d) pH 7,0. 

 

A coagulação realizada no valor de pH 6,5 foi a que apresentou maior remoção dos 

compostos orgânicos dissolvidos, removendo, em média, 35% desse material para uma 

faixa de dosagem entre 18 e 30 mg/L de sulfato de alumínio. Esse percentual de remoção 

de 35% foi muito próximo ao obtido no mesmo valor de pH de coagulação nos 

(c) 

(a) (b) 

(d) 
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experimentos com sedimentação, porém, para a flotação, a faixa de dosagem que garante 

esses resultados é mais abrangente, mais constante e, portanto, acredita-se que mais 

confiável. Eficiências de remoção semelhantes entre os processos de sedimentação e 

flotação também foi observada para o pH de valor 7,0. Os demais valores de pH de 

coagulação testados apresentaram eficiências de remoção de CODNP inferiores às obtidas 

pelo processo de sedimentação. 

 

Como podem ser observadas na Figura 5.14, as dosagens de sulfato de alumínio de 12 e 14 

mg/L para o pH 6,5 e de 16 e 18 mg/L para o pH 7,0, resultaram em reduções de quase 

50% da matéria orgânica dissolvida na água tratada por flotação. Porém, como esse 

parâmetro não foi analisado no experimento 2, não se pode afirmar que essas dosagens de 

fato apresentaram maior capacidade de remoção, ou se esses menores valores de CODNP 

obtidos são apenas frutos de algum erro experimental. 

 

Para avaliar a influência do pH de coagulação nos processos de sedimentação e flotação 

quando empregados para promover a remoção de células de Cylindrospermopsis 

raciborskii, foram selecionados os dois valores extremos de pH de coagulação estudados, 

ou seja, 5,5 e 7,0. A Tabela 5.10 resume e compara os processos para esses valores de pH 

de acordo com os dados obtidos no experimento 2. 

 

Tabela 5.10 – Resumo comparativo entre os processos de sedimentação e flotação que 

apresentaram melhores eficiências. 

pH de 

Coagulação 
Processo 

Dosagem 

Ótima 

(mg/L) 

Eficiência Média de 

Remoção  
Residual Médio 

Turbidez 

(%) 

Clorofila-a 

(%) 

Turbidez 

(uT) 

Clorofila-a 

( g/L) 

5,5 
Sedimentação 11 - 18 80 80 1,9 51 

Flotação 3 - 30 88 89 1,6 27 

7,0 
Sedimentação 10 - 30 78 79 2,5 53 

Flotação 9 - 30 84 77 2,2 62 

 

De acordo com a Tabela 5.10, percebe-se que entre os valores de pH avaliados, o pH 5,5 

demonstrou, além de maior eficiência de remoção, menor residual de turbidez e clorofila-a, 

independente do processo empregado para remoção de células de Cylindrospermopsis 

raciborskii. Entretanto, avaliando a influência do processo adotado para o pH 5,5, observa-

se que a flotação promoveu melhores resultados, permitindo, em média, quase 10% a mais 
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de clorofila-a fossem removidas, se comparada aos resultados obtidos pelo emprego da 

sedimentação.  

 

Entretanto, cabe mencionar outras vantagens do processo de flotação em relação à 

sedimentação. A primeira é o emprego de menores dosagens do coagulante, comparando-

se os diagramas de coagulação dos dois processos de separação (ver Figuras 5.7(b) e 

5.12(b)), verifica-se que, para eficiência de remoção de clorofila-a superior a 80% no pH 

de coagulação 5,5 é necessária a utilização de 12 mg/L de sulfato de alumínio anidro 

quando a sedimentação é empregada. Em contrapartida, o processo de flotação requer 

apenas 3 mg/L.  

 

Outra vantagem é a taxa de aplicação superficial adotada. Como mencionado 

anteriormente, o emprego da taxa de 144 m
3
/m

2
.dia na flotação promove eficiência de 

remoção de turbidez, em média, 6% mais baixa quando comparada à remoção obtida pelo 

emprego da taxa de 72 m
3
/m

2
.dia. Portanto, para essa maior taxa, a remoção de turbidez na 

flotação foi em média de 83%, muito próxima a eficiência obtida pela sedimentação ao 

empregar a taxa de 7,2 m
3
/m

2
.dia, o que significa dizer que para tratar uma mesma vazão, a 

área requerida pela unidade de flotação pode ser 20 vezes menor que a área requerida pela 

unidade de sedimentação. 

 

Em se tratando dos resultados de eficiência de remoção de clorofila-a obtidos no processo 

de sedimentação realizado no pH de coagulação de valor 7,0, constatou-se que eles foram 

próximos aos obtido por Drikas et al. (2001) na remoção Microcystis aeruginosa. Esses 

autores conseguiram remover 75% das células de M. aeruginosa ao empregar condições 

ótimas de coagulação (pH 7,2 e dosagem de 65 mg/L de sulfato de alumínio) de uma água 

com concentração de 106 cel/mL. 

 

Quanto aos resultados obtidos nos experimentos de flotação, verifica-se que tanto o pH 5,5 

quanto o pH 7,0 estão de acordo com os relatos de Mouchet e Bonnélye (1998), que 

sugerem que a flotação com emprego de condições ótimas de coagulação pode atingir 

eficiências de remoção de algas entre 80 e 95%. 

 

A análise dos resultados obtidos nesse trabalho sugere que a flotação configura-se como 

melhor alternativa para remoção de células de Cylindrospermopsis raciborskii, sob as 
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condições de coagulação testadas e principalmente para valores de pH de coagulação mais 

baixos.  

 

A estabilidade do processo demonstrada pela reprodutibilidade dos experimentos 1 e 2, as 

baixas dosagens de coagulante requeridas, a possibilidade do emprego de taxa de aplicação 

superficial maiores que as empregadas na sedimentação, reforçam a aplicabilidade e a 

eficiência da flotação para remoção dessa cianobácteria. 

 

Entretanto, cabe mencionar que mesmo com a flotação promovendo remoções de clorofila-

a (biomassa de Cylindrospermopsis raciborskii) superiores a 90%, o residual de clorofila-a 

ainda é bastante elevado, o que pode inviabilizar o tratamento da água, caso uma elevada 

concentração de células na água bruta perdure por longos períodos.  

 

5.5 – AVALIAÇÃO DA LIBERAÇÃO DE TOXINAS EM FUNÇÃO DO TEMPO DE 

ARMAZENAMENTO DO LODO SEDIMENTADO 

 

5.5.1 – Considerações preliminares 

 

A detecção de neoSTX (neosaxitoxina) e STX (saxitoxina) produzida pela cepa T3 de 

Cylindrospermopsis raciborskii, por Arantes (2004), serviu de base para a busca dessas 

toxinas nas amostras analisadas. As outras variantes do grupamento saxitoxina não 

puderam ser investigadas e/ou quantificadas no presente trabalho em função de se dispor 

somente dos padrões dessas duas toxinas quando da realização das análises. 

 

Para proceder às análises de detecção de neoSTX e STX foi necessário, inicialmente, 

construir as curvas de calibração para as duas toxinas. Essas curvas foram construídas a 

partir da injeção em triplicata de 3 concentrações conhecidas de padrões certificados de 

neoSTX (203,01 g/L; 101,50 g/L e 50,75 g/L) e de STX (200,74 g/L; 100,37 g/L e 

50,19 g/L). As Figuras 5.15 e 5.16 apresentam as curvas de calibração obtidas, os 

coeficientes R2 e as equações que correlacionam a área (A) sob o cromatograma com a 

concentração (C) de cada saxitoxina, expressa em g/L. 
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Figura 5.15 – Curva de calibração para neosaxitoxina (neoSTX). 
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Figura 5.16 – Curva de calibração para saxitoxina (STX) 

 

O limite recomendável de detecção da curva de calibração para as toxinas era de 

aproximadamente 50 g/L, equivalendo à injeção de 1 ng da toxina. Porém, como as 

amostras foram concentradas em cerca de 250 vezes, tornou-se possível detectar 

concentrações de até 0,2 g/L de cada toxina. 

 

Para avaliar a eficiência do processo de extração e concentração com carvão ativado em 

pó, um teste de recuperação das saxitoxinas foi realizado. Para tanto, prepararam-se duas 

amostras, nas quais foram adicionadas 16,65 g/L de neoSTX e de 14,77 g/L de STX em 

um mesmo recipiente contendo água do lago Paranoá. Após serem submetidas ao processo 

de extração e concentração com o carvão ativado em pó, os extratos da amostra foram 

analisados e apresentaram valores de 7,95 g/L de neoSTX e de 9,64 g/L de STX, 
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equivalendo uma recuperação em torno de 48% e 65%, respectivamente, o que pode levar 

a subestimação dos resultados de toxinas encontrados. 

 

Devido ao fato dos experimentos, nessa fase, serem desenvolvidos com dois diferentes 

valores de pH de coagulação (6,0 e 7,0), um teste preliminar foi realizado para avaliar se o 

valor do pH da amostra influencia na capacidade das toxinas serem adsorvidas pelo carvão 

ativado em pó quando do processo de extração-concentração das amostras, uma vez que 

Masschelein (1992) relata que o valor do pH pode influenciar significativamente no 

processo de adsorção. 

 

No teste, amostras foram preparadas contendo uma concentração de células de 

Cylindrospermopsis raciborskii da ordem de 10
6
 cel/mL e foram submetidas a uma 

coagulação realizada no pH de valor 6 e posterior floculação e sedimentação. Terminado o 

tempo de sedimentação, as amostras foram sub-divididas, sendo uma parte mantida no pH 

de coagulação e as demais receberam alcalinizante para corrigir o valor do pH para 7 e 7,5. 

Essas amostras foram então submetidas ao procedimento de extração-concentração. A 

Tabela 5.11 apresenta os resultados obtidos. 

 

Tabela 5.11 – Interferência da correção do pH no processo de extração das toxinas 

empregando-se o carvão ativado em pó. 

pH Dosagem pH STX total 

(no experimento) (mg/L) (na extração) 
(neoSTX + STX) 

( g/L) 

6 

Sem adição de coagulante 6,0 3,84 

Sem adição de coagulante 7,0 3,85 

Sem adição de coagulante 7,5 3,04 

16 mg/L Al2(SO4)3 + 16H2O 6,0 3,95 

16 mg/L Al2(SO4)3 + 16H2O 7,0 3,84 

 

Os resultados obtidos demonstraram que a capacidade do carvão adsorver saxitoxinas 

praticamente não foi alterada quando as amostras apresentam valor de pH 6 ou 7. 

Entretanto, para a amostra com valor de pH de 7,5, observou-se uma redução mais notável 

na concentração de saxitoxinas, que pode ser creditada à instabilidade dessas cianotoxinas 

em meio alcalino.  
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5.5.2 – Avaliação da ocorrência de morte celular e liberação de saxitoxinas durante o 

armazenamento do lodo sedimentado 

 

Nesta etapa experimental, a escolha das dosagens e do pH de coagulação foi baseada nos 

resultados obtidos na primeira seqüência de experimentos de sedimentação. Devido a 

nenhum dos valores de pH avaliados ter promovido maior eficiência na remoção de células 

de Cylindrospermopsis raciborskii, e dada a dificuldade da realização das análises de 

saxitoxinas por HPLC, optou-se por trabalhar com apenas dois dos quatro valores testados. 

Assim, os valores de pH de 6,0 e 7,0 foram selecionados, pois foram ainda os que 

apresentaram melhores eficiências de remoção das partículas para o referido experimento. 

 

Nesse ponto, cabe uma reflexão sobre os valores selecionados. Como foi dito 

anteriormente, a seleção dos valores de pH de coagulação foi realizada com base nos 

resultados do primeiro experimento de sedimentação. Isso ocorreu em função de uma 

estratégia experimental. Como as amostras, durante os experimentos para avaliação da 

morte celular, ficariam armazenadas por um período de até 30 dias, julgou-se, na época, 

oportuno realizar tal experimento antes do segundo experimento de sedimentação. Com 

isso, o desenvolvimento do trabalho ficaria mais célere, pois enquanto essa etapa estivesse 

sendo desenvolvida, já seria possível iniciar o cultivo para realização do experimento 2 de 

sedimentação. Se a decisão fosse tomada após a análise dos resultados do experimento 2 de 

sedimentação, provavelmente os valores do pH de coagulação selecionados para os estudos 

da ocorrência de morte celular e liberação de toxinas no lodo armazenado seriam 5,5 e 7,0. 

 

Para os valores de pH de coagulação 6,0 e 7,0, foram selecionadas três dosagens de 

coagulante, sendo que para cada valor de pH foi escolhida a dosagem ótima e duas 

dosagens mais elevadas que a ótima com o objetivo de verificar a influência do sulfato de 

alumínio na ocorrência de morte celular. A Tabela 5.12 apresenta os valores de pH e de 

dosagens empregadas e suas respectivas eficiências de remoção de clorofila-a, obtidos a  

partir dos resultados do primeiro experimento de sedimentação (ver Figura 5.7 (a)). 
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Tabela 5.12 – Valores de pH de coagulação e de dosagens utilizados na 

fase experimental 3. 

pH de 

Coagulação 

Dosagem 

(mg/L) 

% Remoção 

 de clorofila-a* 

pH de 

Coagulação 

Dosagem 

(mg/L) 

% Remoção 

 de clorofila-a* 

6 

14
**

 78 

7 

12
** 

 56 

16 71 16 41 

23 21 23 53 

       *remoção de clorofila-a obtida no Experimento 1 de sedimentação  

       ** dosagem ótima  

 

As Figuras 5.17 e 5.18, apresentadas a seguir, são referentes ao experimento realizado no 

pH de coagulação de valor 6,0 e mostram o comportamento da clorofila-a e das toxinas 

durante os 30 dias de armazenamento do lodo.  

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

0 5 10 15 20 25 30

Tempo de Armazenamento do Lodo (dias)

C
lo

ro
fi

la
-a

 (
g

/L
)

Sem coagulante D=14mg/L D=16mg/L D=23mg/L

 
Figura 5.17 – Concentração de clorofila-a ao longo do período de armazenamento do lodo 

para valor de pH de coagulação igual a 6,0. 

 

 
Figura 5.18 – Concentração de toxinas ao longo período de armazenamento do lodo para 

valor de pH de coagulação igual a 6,0. (a) sem coagulante; (b) d = 14mg/L; 

(c) d = 16mg/L; (d) d = 23 mg/L. 

(a) (b) 

(d) (c) 
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Na Figura 5.17 (pH de coagulação 6,0), para as três dosagens de coagulantes testadas, 

verifica-se que a partir do 10º dia de armazenamento do lodo, há um decaimento 

significativo da concentração de clorofila-a. Ao mesmo tempo, analisando-se a Figura 

5.18, observa-se que entre o tempo inicial do experimento e o 10º dia de armazenamento, 

tanto a concentração de neoSTX quanto a de STX na água aumentam, exceto para a 

amostra em que não foi adicionado coagulante.  

 

Portanto, para as amostras em que foi adicionado o coagulante, a redução da biomassa de 

células de Cylindrospermopsis raciborskii ocorrida nos 10 primeiros dias, juntamente com 

o aumento da concentração de toxinas dissolvidas nesse período indica, fortemente, a 

morte celular e a liberação das toxinas para massa de água. 

 

O comportamento dos residuais de clorofila-a apresentado na Figura 5.17 sugere que a 

adição de sulfato de alumínio promoveu um retardamento da morte das células de 

Cylindrospermopsis raciborskii. Essa observação se torna mais evidente ao analisar os 

valores de concentração de clorofila-a no 5
o
 dia de armazenamento. Passado esse período, 

somente a amostra em que não foi adicionado sulfato de alumínio apresentou uma redução 

brusca em relação à concentração inicial de clorofila-a (mais de 90%). As amostras que 

receberam dosagens de 14 mg/L e 16 mg/L apresentaram reduções na concentração de 

clorofila-a, em torno de 50%, enquanto que a amostra em que foi adicionado 23 mg/L do 

coagulante apresentou redução de cerca de 20%. 

 

Portanto, a utilização do sulfato de alumínio no tratamento da água aparentemente não 

favoreceu a morte celular, ao contrário, parece ter permitido que as células permanecessem 

intactas por um maior período de armazenamento, e de acordo com a Figura 5.18, houve 

maior detecção de saxitoxinas para quanto maior a dosagem do coagulante utilizada na 

amostra. 

 

Como já mencionado, a amostra sem adição de coagulante apresentou uma menor 

concentração de clorofila-a, passados 5 dias de armazenamento, portanto, esperava-se 

obter uma maior concentração dessas toxinas nessa amostra, o que não foi observado. Dos 

resultados obtidos (Figura 5.18), foi para a amostra de água que não recebeu coagulante 

que se detectou a menor concentração de STX e neoSTX. Entretanto, analisando os 

cromatogramas apresentados na Figura 5.19, observa-se que existe um pico não 
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identificado que apresenta maior área com o transcorrer do tempo de armazenamento e que 

é influenciado pela dosagem do coagulante. Ou seja, quanto menor a dosagem do 

coagulante, maior o aumento da área (e portanto da concentração) do composto 

desconhecido. O maior aumento da área entre o 1º e o 5º dia de armazenamento é 

verificado na amostra sem adição do coagulante. 
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Figura 5.19 - Cromatogramas de amostras em diferentes tempos de armazenamento - 

Tempo de 1 dia: (a) sem coagulante; (b) d = 16 mg/L; (c) d = 23 mg/L - Tempo de 5 dias: 

(d) sem coagulante; (e) d = 16 mg/L; (f) d = 23 mg/L – pH de coagulação 6. 

 

Caso o composto desconhecido seja uma toxina, a concentração de saxitoxinas no 5º dia de 

armazenamento seria maior que a concentração de saxitoxinas no 1º dia de armazenamento 

já que o somatório das áreas sob os picos é maior. Dessa forma, não haveria inconsistência 

e elucidaria essa questão de ter uma grande quantidade de morte das células de 

Cylindrospermopsis raciborskii no 5º dia e pouca quantidade de toxina detectada. 

 

*: pico desconhecido 

(a) (c) (b) 

(d) (f) (e) 
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Na Figura 5.18, para as amostras em que foi adicionado coagulante, observa-se que entre o 

10º e o 30º dia de armazenamento há um decaimento da neoSTX, chegando, no caso da 

dosagem de 14 mg/L de sulfato de alumínio anidro, a não ser mais detectável no 30º dia, 

enquanto a STX apresenta um constante aumento em sua concentração. 

 

Essa diminuição na concentração de neoSTX e o concomitante crescimento da 

concentração de STX sugerem que parte da neoSTX pode estar sendo transformada em 

STX. Cabe mencionar que essa transformação implica no aumento da toxicidade de 

aproximadamente 8% (Oshima, 1992 apud Jones e Negri, 1997). A conversão de neoSTX 

para STX foi sugerida por Shimizu e Yoshioka (1981) que verificaram que após 3 dias de 

armazenamento de amostras que continham GTX-1, GTX-2, GTX-3, neoSTX e STX, 

havia um acréscimo de 56,3% de STX, enquanto as outras toxinas, GTX-1, GTX-2, GTX-3 

e neoSTX, diminuíram em 12,2%, 15,3%, 4,1% e 18,2%, respectivamente. A redução de 

neoSTX a STX ocorre pela perda do oxigênio de um grupamento hidroxila.  

 

Além disso, a redução da concentração de neoSTX pode estar relacionada à degradação, e 

também a transformações dessa molécula em outros metabólitos. 

 

No caso da amostra em que não se adicionou coagulante, verifica-se que tanto as 

concentrações quanto a persistência dessas toxinas são menores do que nas amostras que 

continham sulfato de alumínio, não sendo mais detectada nessa amostra presença de 

saxitoxinas total a partir do 20º dia.  

 

Porém, no caso das amostras em que havia presença do sulfato de alumínio para o valor de 

pH de coagulação 6,0, somente a dosagem de 16 mg/L apresentou ao final de 30 dias uma 

concentração de STX total inferior ao que a Portaria MS 518/04 preconiza para água 

destinada ao consumo humano, ou seja, menor que 3 g/L. 

 

As discussões referentes ao experimento realizado no pH de coagulação de valor 7,0 serão 

apoiadas nas Figuras 5.20 e 5.21, que permitem a visualização do comportamento da 

clorofila-a e das toxinas no decorrer do período de armazenamento do lodo. 
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Figura 5.20 – Concentração de clorofila-a ao longo do período de armazenamento do lodo 

para valor de pH de coagulação igual a 7,0. 
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Figura 5.21 - Concentração de toxinas ao longo período de armazenamento do lodo para 

valor de pH de coagulação igual a 7,0. (a) sem coagulante, (b) d = 12mg/L,  

(c) d = 16mg/L, (d) d = 23 mg/L. 

 

Comparando as concentrações iniciais de saxitoxinas total (neoSTX + STX) nas amostras 

controle, ou seja, nas amostras em que não foram adicionados coagulantes, nas Figuras 

5.18 (a) e 5.21(a), observa-se que a concentração inicial total de saxitoxinas no valor de pH 

6,0 é mais elevada que a detectada no valor de pH 7,0. 

 

Esse comportamento inesperado, uma vez que a água de estudo empregada para os 

experimentos nos dois valores de pH de coagulação testados foi preparada com um mesmo 

(a) (b) 

(d) (c) 
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cultivo de Cylindrospermopsis raciborskii, pode estar associado ao tempo de preservação 

diferenciada que foram submetidas as amostras relativas aos experimentos com pH de 

coagulação 6,0 e as com pH 7,0. Em outras palavras, em função do tempo desprendido nos 

procedimentos de extração-concentração de saxitoxinas, as amostras, após transcorrido o 

período de armazenamento do lodo, como descrito na metodologia, eram filtradas para 

separar o material particulado e posteriormente preservadas em congelador. Como as 

amostras de pH 6,0 foram processadas inicialmente, pode ter ocorrido a adsorção de parte 

das saxitoxinas nas paredes do recipiente. 

 

De acordo com a Figura 5.20, as amostras em que a coagulação foi realizada com valor de 

pH 7,0 apresentaram uma queda brusca nas concentrações de clorofila-a já no 5º dia de 

armazenamento do lodo sedimentado. A única exceção foi para a dosagem de 23 mg/L de 

sulfato de alumínio, que apresentou valores de residuais de clorofila-a similares as demais 

dosagens somente no 10º dia de armazenamento do lodo. 

 

Embora tenha ocorrido comportamento diferenciado da dosagem de 23 mg/L de sulfato de 

alumínio no que se refere ao residual de clorofila-a, observa-se na Figura 5.21 que, para 

todas as dosagens, a concentração máxima de saxitoxinas total (neoSTX + STX) é atingida 

no 5º dia, coincidindo com o dia em que se verifica a redução significativa das células na 

água, configurando-se como um forte indício de que o rompimento da membrana celular é 

o fator que leva à maior detecção de toxina nas amostras. 

 

Em relação ao comportamento das toxinas no decorrer do tempo de armazenamento, nas 

amostras que receberam coagulante, percebe-se que tanto a neoSTX quanto a STX 

aumentaram as suas concentrações nos primeiros 5 dias. Após esse período, a neoSTX 

tende a decrescer, atingindo valores não detectáveis entre o 10º e o 15º dia, a depender da 

dosagem empregada. Por outro lado, a concentração de STX continua crescendo até o 10º 

dia em todas as dosagens testadas até o 15º dia para as dosagens de 12 e 23 mg/L de sulfato 

de alumínio. A partir de então, observa-se a diminuição da concentração de STX, atingindo 

valores não detectáveis por volta do 25º dia de armazenamento.  

 

O aumento da concentração de STX, no período entre 5 e 15 dias é relativamente pequeno 

e deve-se, provavelmente, a morte celular da pequena parcela de células sadias ainda 

presentes na água e à conversão de neoSTX a STX. 
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No caso do emprego da dosagem de 16 mg/L, as concentrações de STX detectadas foram 

menores que as detectadas para as outras duas dosagens testadas, tornando-se necessário 

maiores investigações para poder inferir se essa menor quantidade de toxina encontrada foi 

de fato devido à dosagem empregada ou representa um erro experimental. 

 

Em relação à estabilidade das toxinas, percebeu-se que a STX demonstrou ser mais estável 

que a neoSTX em todas as amostras analisadas, independentemente do valor do pH de 

coagulação, persistindo por um período maior de dias. Esses resultados estão de acordo 

com Indrasena e Gill (2000), que  observaram que a STX é mais estável que a neoSTX, 

principalmente para valores de pH acima de 5. 

 

Do mesmo modo como ocorreu para o pH de coagulação 6,0, no pH de coagulação 7,0 a 

amostra em que não foi adicionado sulfato de alumínio apresentou baixas concentrações de 

toxina, se comparada às amostras em que o coagulante foi empregado. E, independente do 

valor do pH, as amostras com coagulante apresentaram maior concentração de neoSTX e 

STX para as maiores dosagens de sulfato de alumínio. O que sugere que, de alguma forma 

o sulfato de alumínio favorece a presença e/ou estabilidade da molécula dessas duas 

toxinas. Todavia, não se pode descartar a hipótese de que o processo de detecção das 

toxinas por HPLC esteja sofrendo interferência analítica devido à presença de sulfato de 

alumínio nas amostras, sendo então necessários estudos que busquem saber se o sulfato de 

alumínio favorece a detecção de neoSTX e de STX. 

 

Diferentemente do ocorrido para o valor de pH 6,0, que mesmo após 30 dias de 

armazenamento ainda era possível detectar presença de STX na água, no pH 7,0, nenhuma 

das duas toxinas foi detectada após o 25º dia. Segundo Indrasena e Gill (2000), tanto a 

neoSTX quanto a STX degradam-se mais rapidamente no pH 7 que no pH 6. Porém, a não 

detecção de neoSTX e STX no pH 7,0, após um período mais elevado de armazenamento, 

não é garantia de uma água segura em termos de saxitoxinas, uma vez que ainda não se 

esgotaram as pesquisas sobre quais outras variantes de saxitoxinas é produzida pela cepa 

T3. 

 

Segundo Magalhães (2005), em comunicação pessoal, a cepa T3 de Cylindrospermopsis 

raciborskii é apenas produtora das variantes STX, neoSTX, dcSTX, dcneoSTX. Essa 

afirmação foi baseada na investigação realizada com uso da técnica de cromatografia 
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líquida e espectrometria de massa. No entanto, em trabalho realizado por Pomati et 

al.(2004) com amostras oriundas da cepa T3 de Cylindrospermopsis raciborskii, foi 

confirmada a presença das toxinas C1 e C2 do grupo saxitoxina. 

 

Na tentativa de obter mais informações sobre quais toxinas a cepa T3 utilizada no estudo é 

capaz de produzir, um teste preliminar foi realizado utilizando células liofilizadas do 

cultivo de Cylindrospermopsis raciborskii. O material liofilizado foi submetido à extração 

com solução de metanol 70% e ácido acético 1% e posteriormente purificado com carvão 

ativado em pó, obtendo-se uma concentração de 10 vezes do originalmente presente. O 

extrato foi analisado em equipamento por HPLC, utilizando-se a metodologia de 

derivatização pós-coluna usando fase móvel sugerida por Oshima (1995) para a detecção 

de goniautoxinas (GTXs). 

 

Do extrato referente ao teste preliminar, obteve-se um cromatograma com 4 picos que 

surgiram em tempos de retenção muito próximos aos obtidos para os padrões de GTX-1, 

GTX-2, GTX-3 e GTX-4  submetidos ao mesmo procedimento analítico (Figura 5.22). 

Esse resultado reforça a necessidade de uma investigação rigorosa do potencial da cepa T3 

produzir diferentes variantes de saxitoxinas. 
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Figura 5.22 – Cromatogramas. (a) Padrões de goniautoxinas e (b) Extrato liofilizado 

proveniente do cultivo da cepa T3 produzido no LAA. 

 

É interessante ressaltar que para todas as dosagens, em ambos valores de pH, observou-se 

nos cromatogramas a presença de um pico que tinha seu tempo de retenção entre os tempos 

da neoSTX e da STX (ver Figura 5.19), apresentando áreas consideravelmente grandes e 

comportamento de crescimento e de decaimento semelhantes ao da STX ao longo do 

(b) (a) 
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tempo de armazenamento. Nos trabalhos de Oshima et al. (1995), de Lagos et al. (1999) e 

de Molica et al. (2004), em que a mesma fase móvel empregada no presente trabalho foi 

utilizada para detecção de saxitoxinas, o pico no cromatograma que aparece no tempo de 

retenção entre os tempos da neoSTX e da STX é identificado como dcSTX.  

 

As informações fornecidas por Magalhães (2005) sobre a capacidade da cepa T3 produzir 

dcSTX e dcneoSTX, além de STX e neoSTX, juntamente com a informação obtida dos 

trabalhos de Oshima et al. (1995), de Lagos et al. (1999) e de Molica et al. (2004) indicam, 

fortemente, que o pico não identificado observado nos cromatogramas do presente 

trabalho, pode ser atribuído a variante dcSTX. Para confirmação dessa hipótese, e eventual 

quantificação das concentrações dessa variante presente nas amostras, faz-se necessário 

dispor do padrão específico. 

 

Outro pico desconhecido foi observado quando a dosagem de 23 mg/L de sulfato de 

alumínio e pH de 6 foi utilizado. Esse pico apresentou tempo de retenção em torno de 22,7 

min, aparecendo logo após a STX. Cabe lembrar que esses picos desconhecidos não 

necessariamente são algum tipo de toxina, podendo ser produtos que, após sofrerem a 

oxidação com ácido periódico em tampão fosfato, apresentam fluorescência e portanto são 

detectados por fluorimetria. 

 

Em relação à medição do CODNP nas amostras, não conseguiu para nenhum valor de pH 

de coagulação, fazer uma boa correlação entre os parâmetros CODNP e saxitoxinas 

devido, provavelmente, à existência de outros compostos orgânicos dissolvidos na água 

proveniente do lago Paranoá (ver Figura 5.23). Dessa forma, o CODNP não pode ser 

utilizado como um parâmetro substitutivo à quantificação das saxitoxinas dissolvidas. 
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5.23 – Correlação de CODNP e saxitoxinas das amostras referentes à fase experimental 3. 
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Os resultados obtidos no presente trabalho indicam que, independente do pH de 

coagulação empregado, o pico de toxinas ocorre no máximo em 10 dias de armazenamento 

do lodo. Considerando que na maioria das ETAs não se faz a remoção do lodo em períodos 

inferiores a 10 dias, torna-se clara a possibilidade de contaminação da água clarificada no 

decantador pelas toxinas liberadas do lodo.  

 

Portanto, em casos em que a água a ser tratada por sedimentação possui elevadas 

concentrações de células de Cylindrospermopsis raciborskii, faz-se necessário prever, ao 

final do processo de tratamento, a adição de quantidades suficientes de agentes oxidantes 

para garantir a destruição das toxinas presentes na água ou fazer uso do carvão ativado 

para adsorver as toxinas. Outra estratégia complementar para tornar essa água mais segura 

é alteração no regime de descarte do lodo ou o uso de remoção mecanizada do lodo, com 

objetivo de aumentar a freqüência de descargas de fundo. 

 

Entretanto, de acordo com os resultados obtidos neste trabalho, a remoção de células de 

Cylindrospermopsis raciborskii promovida pela sedimentação não é satisfatória, e, ao 

mesmo tempo, verifica-se a ocorrência da morte celular e liberação de toxina ao longo do 

tempo de armazenamento do lodo no decantador, indicando que o emprego dessa técnica 

para tratar águas com elevadas concentrações dessa cianobactéria é questionável.  

 

Uma alternativa é o emprego da flotação que, de acordo com os resultados desse trabalho, 

é um processo eficiente e estável para a remoção de células de Cylindrospermopsis 

raciborskii, e oferece a vantagem de permitir a remoção do lodo em curto período de 

tempo, o que minimizaria o risco de contaminação da água clarificada.  

 

Finalmente, é importante destacar que, independente do processo de separação, cuidados 

devem ser tomados quanto a recirculação de águas oriundas do tratamento do lodo, bem 

como em relação à disposição final deste, uma vez que elevadas concentrações de toxinas 

podem estar presentes nessas frações. 
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6 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  
 

6.1 – CONCLUSÕES 

 

Dos resultados do trabalho desenvolvido em escala de bancada, utilizando-se água do lago 

Paranoá inoculada com 10
6
 cél/mL de Cylindrospermopsis raciborskii e sulfato de 

alumínio como coagulante, pode-se delinear as seguintes conclusões em relação aos 

processos de sedimentação e de flotação: 

 

- a sedimentação, mesmo com uso de taxa de aplicação superficial baixa, 7,2 m
3
/m

2
.dia, 

mostrou-se pouco eficiente na remoção de Cylindrospermopsis raciborskii, apresentando 

valor máximo de remoção de 86% de clorofila-a. Além disso, o processo não mostrou 

reprodutibilidade de resultados, apresentando eficiências de remoções bastante díspares 

para experimentos realizados na mesma condição operacional;  

 

- nas faixas de dosagem de coagulante mais adequadas, a sedimentação realizada no pH de 

coagulação igual a 7, em que aparentemente predominou o mecanismo de coagulação por 

varredura, produziu valores de eficiência de remoção de turbidez e de clorofila-a similares 

aos obtidos quando se empregou o valor de pH de coagulação de 5,5, no qual, 

aparentemente, predominou o mecanismo de adsorção-neutralização de cargas; 

 

- a diminuição da taxa de aplicação superficial, de 14,4 para 7,2 m
3
/m

2
.dia, influenciou 

positivamente na eficiência de remoção de turbidez no processo de sedimentação. Essa 

influência foi mais notável nos dois valores mais elevados de pH de coagulação, 6,5 e 7, 

provavelmente devido às características dos flocos formados nessa faixa de pH, onde tende 

a predominar o mecanismo de varredura; 

 

- a flotação mostrou-se mais eficiente na remoção de células de Cylindrospermopsis 

raciborskii do que a sedimentação. Para a taxa de aplicação superficial de 72 m
3
/m

2
.dia, a 

eficiência de remoção máxima de clorofila foi de 93%. Além disso, a flotação mostrou-se 

um processo robusto e capaz de reproduzir resultados; 
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- no caso do processo de flotação, a redução do valor do pH de coagulação para 5,5, 

notadamente, promoveu a melhoria da remoção das células de Cylindrospermopsis 

raciborskii; 

 

- a eficiência de remoção de turbidez não foi consideravelmente influenciada pela redução 

da taxa de aplicação superficial de 144 m
3
/m

2
.dia para 72 m

3
/m

2
.dia. O aumento percentual 

de eficiência de remoção de turbidez com a redução da taxa para 72 m
3
/m

2
.dia foi, em 

média, de 6%; 

 

- considerando os valores de pH de coagulação testados, os processos de separação 

avaliados apresentaram melhores eficiências de remoção, tanto de turbidez quanto de 

clorofila-a, no valor de pH de 5,5. Isso sugere que a remoção de Cylindrospermopsis 

raciborskii parece ser mais eficiente quando a coagulação é realizada sob condições nas 

quais o mecanismo de adsorção-neutralização de cargas é favorecido; 

 

- em relação à remoção da matéria orgânica dissolvida, em geral, não foi observada 

similaridade entre as faixas de dosagem que promoveram maiores remoções de clorofila-a 

e as que promoveram maior eficiência de remoção desses compostos dissolvidos. Para a 

sedimentação, os dois valores de pH de coagulação mais baixos, 5,5 e 6,0, foram os que 

apresentaram maiores remoções de CODNP, em torno de 50%. Para a flotação, os 

resultados mais satisfatórios, em torno de 35% de remoção de CODNP, foram observados 

com o uso do pH de coagulação de 6,5; 

 

Comparando os processos de sedimentação e flotação, verifica-se que a flotação configura-

se como a melhor alternativa para a remoção de células de Cylindrospermopsis raciborskii, 

uma vez que necessita de menores dosagens de coagulante e permite o emprego de taxas 

de aplicação superficial mais elevadas - áreas de implantação menores. Entretanto, mesmo 

no processo de flotação, verifica-se que, mesmo sob condições ótimas de coagulação, o 

residual de clorofila-a é elevado, o que pode comprometer o desempenho dos filtros devido 

à sobrecarga de partículas afluentes às unidades de filtração, tendo como conseqüência 

carreiras de filtração curtas. Os resultados obtidos indicam, portanto, a grande dificuldade 

de se tratar águas contendo células de Cylindrospermopsis raciborskii em uma 

concentração da ordem de 10
6
 cel/mL. 
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Em relação à avaliação realizada em escala de laboratório sobre a liberação de toxinas em 

função do tempo de armazenamento do lodo, pode-se concluir que: 

 

- a morte das células de Cylindrospermopsis raciborskii sob condições de quiescência e 

baixa intensidade luminosa, condições similares às observadas em poços de lodo de 

decantadores, ocorre independentemente da adição de sulfato de alumínio. Por outro lado, 

a utilização do sulfato de alumínio, aparentemente, favorece que as células sedimentadas 

de Cylindrospermopsis raciborskii permaneçam intactas por um período maior de tempo e, 

após a morte celular, favorece também a presença e/ou estabilidade das toxinas neoSTX e 

STX na água. 

 

- sob as duas condições de pH de coagulação avaliadas, 6,0 e 7,0, a saxitoxina STX 

persistiu na água clarificada por período maior de dias do que a neoSTX. Provavelmente, 

há transformação da molécula de neoSTX para STX no decorrer do tempo de 

armazenamento do lodo; 

 

- o pH de coagulação de 7,0 favoreceu uma mais rápida degradação das duas toxinas 

detectadas, neo STX e STX, nessa ordem. O valor do pH de coagulação e a dosagem de 

coagulante parecem influenciar na proporção em que essas duas saxitoxinas ocorrem na 

água. 

 

As conclusões apresentadas nesse trabalho, embora consideradas importantes, devem ser 

interpretadas como de caráter preliminar, não apenas pela escala em que foi desenvolvido o 

trabalho, mas, e principalmente, pela escassez de pesquisas que abordem o tema, o que não 

permite validar as conclusões e hipóteses sugeridas ao longo do texto. 

 

6.2 – RECOMENDAÇÕES 

 

Considerando o caráter preliminar e, ao mesmo tempo inovador, do trabalho desenvolvido, 

é fundamental dar continuidade a essa linha de pesquisa. Dessa forma, os seguintes estudos 

no campo do tratamento de água são sugeridos. 

 

- Avaliação a eficiência da remoção de Cylindrospermopsis raciborskii e saxitoxinas por 

meio de sedimentação e flotação, considerando: 
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uso de outros coagulantes comumente empregados nas ETAs, particularmente cloreto 

férrico e PAC; 

i. adoção de diferentes concentrações de células na água de estudo, identificando os 

limites de aplicabilidade dos processos; 

ii. adoção de outras taxas de aplicação superficial, particularmente na flotação; 

iii. avaliação da aplicabilidade do processo de coagulação melhorada para remover 

essa cianobactéria e sua respectiva toxina. 

iv. Utilização de água naturais, avaliando o processo em escala piloto. 

 

- Avaliação da liberação de toxinas para o sobrenadante em função do tempo de 

armazenamento do lodo no sedimentador para outros coagulantes e em outras condições de 

coagulação, com ênfase no efeito do pH de coagulação. 

 

- Avaliação da remoção de Cylindrospermopsis raciborskii e saxitoxinas em seqüências de 

tratamento completo, verificando a capacidade dos filtros em suportar as cargas de células 

e toxinas remanescentes da unidade de clarificação. 

 

- Investigação da concentração de toxina residual no lodo e avaliar melhor tratamento e 

disposição desse material, considerando os riscos da recirculação e impacto na disposição. 

 

Em relação a estudos de base sugere-se: 

 

- otimizar o processo de extração-concentração de saxitoxinas em água utilizando carvão 

ativado em pó visando a obtenção de valores de recuperação das toxinas superiores e a 

validação dessa metodologia para as diferentes variantes de saxitoxinas; 

 

- avaliar a influência dos íons sulfato e alumínio nas transformações das toxinas do 

grupamento saxitoxinas; 

 

- investigar se a presença dos íons sulfato e alumínio nas amostras interfere na detecção de 

saxitoxinas por HPLC com detecção flourimétrica; 

 

- investigar a produção de outras toxinas pela cepa T3 de Cylindrospermopsis raciborskii 

para poder então detectá-las e quantificá-las. Para se desenvolver estudos confiáveis, em 
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que se possa realizar um balanço de massa da quantidade de toxinas que entram e saem de 

uma determinada unidade de tratamento, é imprescindível o conhecimento das toxinas que 

são produzidas pela cepa T3 de Cylindrospermopsis raciborskii e por outras cepas tóxicas 

que venham a ser identificadas no Brasil. 
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APÊNDICE A: TIPOS DE SAXITOXINAS 
 

Tabela A.1 - Tipos de Saxitoxinas já caracterizadas a partir de diferentes cepas de 

cianobactérias, de acordo com Sivonen e Jones, (1999). 

Nome da 

Toxina 

Grupos Químicos Variáveis nas Saxitoxinas 

R1 R2 R3 R4 R5 

STX H H H CONH2 OH 

GTX2 H H OSO3
-
 CONH2 OH 

GTX3 H OSO3
-
 H CONH2 OH 

GTX5 H H H CONHSO3
- 

OH 

C1 H H OSO3
-
 CONHSO3

-
 OH 

C2 H OSO3
-
 H CONHSO3

-
 OH 

NEO OH H H CONH2 OH 

GTX1 OH H OSO3
-
 CONH2 OH 

GTX4 OH OSO3
-
 H CONH2 OH 

GTX6 OH H H CONHSO3
-
 OH 

dcSTX H H H H OH 

dcGTX2 H H OSO3
-
 H OH 

dcGTX3 H OSO3
-
 H H OH 

LWTX1 H OSO3
-
 H COCH3 H 

LWTX2 H OSO3
-
 H COCH3 OH 

LWTX3 H H OSO3
-
 COCH3 OH 

LWTX4 H H H H H 

LWTX5 H H H COCH3 OH 

LWTX6 H H H COCH3 H 

 

 

Legenda: 

STX: Saxitoxinas 

C: C-Toxinas 

dcSTX: Decarbamoilsaxitoxinas 

LWTX: Toxinas de Lyngbya wollei 

GTX: Goniautoxinas 

NEO: Neosaxitoxinas 

dcGTX: Decarbamoilgoniautoxinas 
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APÊNDICE B – METODOLOGIA PARA DETERMINAÇÃO DE 

CLOROFILA-A 

 

O método utilizado para a determinação de clorofila-a é o proposto por Wood (1985) em 

que utiliza uma solução clorofórmio-metanol 2:1 v/v para extração do pigmento.  

 

Procedimento: 

1. Filtrar um volume conhecido da amostra em membrana de microfibra de vidro com 

abertura de poro de 1 m. 

2. Colocar a membrana que reteve as células de algas em repouso em dessecador para 

reduzir a umidade da membrana. 

3. Reduzida a umidade, imergir a membrana filtrante em 10 mL de solução de 

clorofórmio-metanol. 

4. Manter os frascos de vidro, nos quais está contido o conjunto (solução e membrana 

filtrante), em ambiente escuro por 4 horas para processar a extração da clorofila-a. 

5. Após esse intervalo de tempo, medir a absorbância do extrato nos comprimentos de 

onda 750 nm e 665 nm no espectrofotômetro.  

6. Determinar a concentração da clorofila-a por meio da Equação (B.1) 

 

PLS

VFAAP
LgaClorofila

)750665(
/             Equação (B.1) 

 

Onde: 

P: Constante de proporcionalidade, em mg.cm/L, no valor de 13,2; 

A665 e A750: Valores de absorbância do extrato medidos, respectivamente comprimentos 

de onda de 665 e 750nm; 

F: Fator de correção de unidade, no valor de 1000 g/mg; 

V: Volume da solução de clorofórmio-metanol utilizada na extração, em mL; 

S: Volume da amostra filtrada, em mL; 

PL: Caminho ótico da cubeta, em cm. 

 


